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УВОД

През последните петнадесет години българската етическа об-
щност загуби своята монолитност, мотивираността си за съвмес-
тна работа, съзнанието за значимостта на етическата проблема-
тика, професионалнoто си самочувствие. Проведената на 17 март 
2004 г. в зала № 2 на СУ “Св. Климент Охридски” кръгла маса на 
тема “Етиката в България – вчера, днес и утре” е израз на желани-
ето на секция “Етика” на Института за философски изследвания 
при БАН и катедра “Логика, етика и естетика” на Софийския уни-
верситет да се възроди и развие традицията за етически диску-
сии, да се консолидира българската етическа общност. Също така 
се търсят пътища за вписване на българската етическа мисъл в 
съвременното научно изследване за човека и респективно в съв-
ременното европейско изследователско пространство. 

Националната среща провокира разговор за българската ети-
ка, за нейното минало, настояще и бъдеще. За нейната история, за 
идейните влияния в нея, за тематичните приоритети и основните 
насоки на анализ, за българските етици, техните постижения и 
търсения. За основните тенденции в нейното развитие. 

За многоликостта на приложната етика днес и за постиженията 
в био-етиката, бизнес-етиката, комуникационната етика, полити-
ческата етика, конфликтологията, психологията на морала и др. 
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За социалните предизвикателства пред българската етика. За 
актуалността на темите за българската национална идентичност, 
морал и култура, за девиантното поведение, аморализма и коруп-
цията, за морала на преходното общество, за морала в политика-
та, за процесите на модернизацията, проблемът за Другия. 

За перспективите в развитието на българската етика. 
Настоящият сборник е забележителен в две отношения. От 

една страна това е първият сборник след “Съвременната етика 
– проблеми и позиции”, издаден през 1989 г., който обобщава дис-
кусиите на Втората национална младежка среща с международ-
но участие, организирана от секция Етика на ИФИ през 1988 г. 
във Варна. В този смисъл ще е добре ако “Етиката в България 
– вчера, днес и утре” помогне за възраждането на традицията да 
се провеждат етически форуми и да се публикуват докладите на 
участниците в тях. От друга страна сборникът може да е значима 
крачка за консолидирането на българската етическа общност и за 
активизирането на научния диалог.

Увод
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• Част първа •
ЗА ЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

Етиката в България – вчера,  
днес и утре

Васил Проданов*

Първоначалната идея, която роди тази кръгла маса, бе 80 
годишнината на Любомир Драмалиев през септември 2003 г., 
една от ключовите фигури в нашата етика през миналите де-
сетилетия. След това обаче, обсъждайки тази идея с различни 
хора, стигнах до извода, че тя би могла да има по-широк сми-
съл. Един след друг етиците от предходното поколение вървят 
към 80. Догодина ще ги навърши Стефан Ангелов, а К. Нешев 
– 70. През 2004 г. Янко Янчев навършва 80, а Паньо Данев – 70. 
В. Момов, В. Вичев, Д. Георгиев, Слави Славов и редица дру-
ги вървят към 75. Това са хората, свързани с българската ети-
ка през изминалите няколко десетилетия и независимо дали 
приема или не основните им идеи, сегашното поколение етици 
развива дейност на територия, на която вече има съответни 
натрупвания. Така първоначалната идея се разшири в три ос-
новни посоки. 

Първата е свързана със състоянието и перспективите на 
етическата общност. Феноменът етическа общност се появи 
в България, когато бързо нарасна броят на хората в страната, 

* Чл.-кореспондент, професор, д. ф. н., директор на Института за 
философски изследвания – БАН
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занимаващи се с етика, протече един ускорен екстензивен ръст 
през 70-те и 80-те години на изследванията в тази област. Този 
тип растеж не благоприятства създаването на научни общнос-
ти, защото екстензивността означава разпиляване на усилията 
на широк фронт, при което хората се впускат да проучват мно-
жество най-различни проблеми, всеки си копае своята нивич-
ка и между тях няма достатъчно комуникация. Това обаче не 
се случи с българската етика, благодарение на активността на 
тогавашното поколение и организаторските умения на Стефан 
Ангелов, Васил Момов, Любомир Драмалиев, Кирил Нешев, 
Васил Вичев. Те инициираха голямо количество форуми, ко-
ито превърнаха българските етици в най-интензивно общува-
щата част от философската общност с изключително активна 
международна дейност. Струва ми се, че няма друг клон на фи-
лософското познание с такава активност у нас по това време 
и така довел до появата на общност. Факт е, че от втората по-
ловина на 60-те години до края на 80-те години българските 
етици са може би най-активни в международни и национал-
ни конференции и в своите публикации в сравнение с всички 
други клонове във философията. На това след 1989 г. се сложи 
край и в много отношения предходната общност се разпадна. 
По-старото поколение излезе от активна възраст, а следващо-
то го потъна в една съвсем нова реалност, която го разедини, 
противопостави, омаломощи. Ето защо 15 години след 1989 г., 
когато ключовите фигури от българската етика достигат или 
катерят върха към 80-те години и влизат постепенно от акту-
алността във вечността, е удачно може би да се обърнем към 
това, което е правено по-рано и да се опитаме да се конституи-
раме като общност отново. 

Втората посока, в която се разшири първоначалната идея 
за тази кръгла маса, ще илюстрирам с перефраза на знамени-
тата идея на Хегел, че една нация заслужава място в историята 
след като достигне самосъзнание чрез философията. Мисля че, 

Васил Проданов
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и стореното от българските етици, и това, което правят в мо-
мента, ще се издигнат на друго равнище чрез една рефлексия 
върху него, чрез един метапоглед, оценяващ направеното от 
един или друг човек в някакъв континюитет и зависимост от 
драмите и проблемите на обществото, в което сме живели и 
живеем.

Третата посока е свързана с усещането, че днес живеем в 
общество, което всекидневно ни залива с шокова информа-
ция, която изисква и етически анализи, и публична активност, 
експертиза, отговори, а етиците в България не успяват да учас-
твуват достатъчно силно в обществения дебат върху нея. Да 
вземем само двата случая, разтърсили нашето общество тези 
дни. Две четиринадесетгодишни ученички удушват своя при-
ятелка – връстничка от завист. Други пет пияни девойки на 
възраст между 18 и 24 години нападнали и пребили на улицата 
катаджийка. Тези и множество други скандализиращи общес-
твото факти изискват отговори и решения, в които, заедно с 
психолозите и социолозите, би трябвало активно да се намесят 
и етиците. 

Така се дойде до събиране на специалисти по етика от всич-
ки поколения в България за съвместно обсъждане на резулта-
тите от етическите изследвания в страната досега и на най-важ-
ните проблемни ситуации, пред които е изправена етическата 
наука у нас. В дискусията по тези проблеми би било добре да 
се конституира отново етическата общност. Идеята е, от една 
страна, във време на остра морална криза и трансформация на 
нашето общество, на катастрофи и радикални отрицания да се 
покаже връзката, приемствеността между различните поколе-
ния и проблемите, пред които са били изправени те, а от друга 
страна, да се проследят и новите въпроси и решения, свързани 
с всяко поколение. Нашето кризисно и аномично общество с 
ширещата се престъпност, разбити възпитателни и социали-
зационни механизми, корупция, дезинтеграционни процеси, 

Етиката в България – вчера, днес и утре
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силно се нуждае и от етическа експертиза, анализи, препоръки 
и от обединение на целия потенциал в тази област. 

Развитието на етиката в България безспорно е свързано с 
две основни групи фактори. Първата от тях обхваща процеса 
на преход от традиционно към урбанизирано, индустриално, 
модерно общество в страната, реализиран чрез различни ико-
номически и политически модели от Освобождението насам. 
Разпадът на традиционните ценности и стремежът към до-
гонващо развитие, създаването на модерни образователна и 
нова мобилизационна система, промените в човека пораждат 
огромно количество етически проблеми отразени в съответ-
ната етическа литература и проучвания. Различните етапи на 
този процес са по същество етапи на развитие на етиката в 
България. 

Втората група от фактори е свързана с променящите се в 
различни периоди геополитически ориентации на страната и 
с основните външни въздействия върху българската етика, с 
културното, идеологическото, светогледното въздействие от 
страни, в чиято геополитическа орбита е попаднала България 
и където получават образование и научни степени ключови 
фигури на българската интелигенция. До 1944 г. това е Западна 
Европа и особено Германия, а между 1944 и 1989 г. – Съветски-
ят съюз и идеологията на марксизма ленинизма. Това предоп-
ределя и базисните светогледни ориентири в етиката.

Имайки предвид тези групи фактори, смятам, че би тряб-
вало да разграничим четири етапа в развитието на етиката 
в България от Освобождението до наши дни – от Освобож-
дението до 1944 г.; между 1944 г. и 60-те години на ХХ век; от 
края на 60-те до края на 80-те години; периода на 90-те години 
и началото на ХХІ век.

Първият етап е до 1944 г. – период, в който се разгръщат 
първоначалните фази на модернизационни процеси, макар че 
огромната част от българското население, стигаща до 80 %, по 

Васил Проданов
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това време все още живее в селата и е под въздействието на 
започнали да ерозират регулатори на традиционното общес-
тво. Възникват нови морални проблеми, модернизационният 
процес е невъзможен без промени в нормативно-ценностните 
комплекси, а това изисква етическа рефлексия и нормативна 
обосновка. В градски условия вървят нови процеси, постепен-
но нараства групата на интелигенцията, променят се и се създа-
ват нови мобилизационни механизми, свързани с развитието 
на националната държава и образователната система. По подо-
бие на западноевропейските страни етиката става дисциплина, 
изучавана в средните и висши училища. Новите морални си-
туации не могат да се разрешават на основата на традициите, 
а изискват индивидуално морално творчество, опиращо се и 
аргументирано на основата на базисните принципи на етичес-
ката теория. Появяват се първите учебници в тази област, като 
сред тях бих споменал учебниците на Д. Николов. “Учебник по 
етика за гимназиите и педагогическите училища” (1915, 1924), 
а така също и на Т. Калайджиев в три преработвани издания, 
съответно през 1922, 1925 и 1928 г., предназначени за VІІІ клас 
на гимназиите и педагогическите училища в царството. 

Собствено етически проблеми се разработват от професо-
рите във философския и богословския факултети на универси-
тета в списанията или в рамките на курсовете, които четат пред 
студентите. В тях те пренасят на наша почва различни версии 
на водещите нормативни етически теории, главно от Германия, 
където са завършили най-видните автори, пишещи по пробле-
мите на етиката. Може би най-силно е влиянието на различни 
версии на кантианството и неокантианството, развивани от 
фигури като Кръстю Кръстев, Димитър Михалчев, Иван Геор-
гов, Цеко Торбов, Слави Чаушев, съчетани при някои от тях с 
елементи и на други етически теории. Безкористието, анти-его-
измът, подчинеността на дълга изглеждат най-подходящи като 
нормативна основа за морала в едно излизащо от традициите 

Етиката в България – вчера, днес и утре
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общество. Те са своеобразна реакция на философската инте-
лигенция в едно закъсняло в развитието си общество срещу 
егоизма, оеснафяването, дребнобуржоазния дух, користта, но-
сени от разгръщащата се инструментална рационалност на но-
вата буржоазна действителност. На тях очевидно им изглежда 
по-чужда етиката от консеквенциалистко-утилитаристки тип, 
каквато има в Англия на Бентам, а като по-близка възприемат 
една абсолютистка етика на крайните цели, която очевидно в 
някакъв смисъл повече съответства на нагласите на хора, току 
що излизащи от традиционното селско общество. В тяхното 
интелигентски ориентирано към духовни стойности съзнание 
користта и еснафският егоизъм на голямата маса дребни собс-
твеници не би могла да се вмести в морална система. 

Наред с кантианството и неокантианството, влияние полу-
чава и марксизмът, свързващ морала с различните обществе-
ноикономически формации и с класите – типични тук са име-
ната на Димитър Благоев, Иван Хаджийски, Сава Гановски, То-
дор Павлов. Влияние имат и други теории като ницшеанство-
то, представяно от Янко Янев и Димитър Иванчев, фройдизма 
при Атанас Илиев, А. Андреев и Любомир Русев; търсенето на 
биологичните основи на морала при Александър Стамболийс-
ки и Асен Златаров. Развиват се идеи на православната етика 
от автори като Ст. Михайловски и Иван Панчовски, като спе-
циално внимание заслужават “Основите на нравствеността” 
(1923) и двата тома “Религия и нравственост” (1934, 1935) на 
Иван Панчовски. 

Периодът на държавния социализъм между 1944 и 1989 г. 
можем да разделим на два различни етапа, от гледна точка на 
особеностите на функционирането на неговата морална систе-
ма, а от тук и на ролята и мястото на етиката. През тях съответ-
но се формират различни комплекси от норми и реално пове-
дение в три основни сфери на човешкия живот – политиката и 
съответната политическа етика; икономиката и съответно ети-
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ката на труда и етиката на потреблението; личните, частните, 
семейните отношения, свързани със съответно променящи се 
семейна, сексуална, частна етика. Степента на ограниченията 
на поведението и на политизацията на морала, на съотноше-
нието между лични и колективни цели и интереси е различна. 
Това намира израз и в работите по морални проблеми.

На етапа до 60-те години действуват три основни групи 
фактори, предопределящи промените в насоките на развитие 
на етиката. Първата е геополитическата и идеологическа пре-
ориентация, при която в страната се налага съветският модел 
на държавния социализъм, а марксизмът-ленинизмът става 
основа на този модел. Втората група фактори е свързана с това, 
че при изоставане в материално-икономическата сфера, об-
ществата, опитващи се да догонят онези, които са преди тях, 
акцентират твърде много на субективния фактор, представен 
чрез първенството на политиката над икономиката, морална 
и идеологическа мобилизация. Стремежът е изоставането в 
материално-техническата база да се компенсира чрез свръхак-
тивността и свръхмобилизация на надстроечните механизми 
– чрез политиката, идеологията, морала. Третата група факто-
ри е свързана с радикалните промени в българското общест-
во, които извеждат на преден план като ключов инструмент на 
надстроечно въздействие върху материално-икономическата 
база държавата и една политическа система от мобилизаци-
онно-рестриктивен тип. Равнището на ограничения, акцентът 
върху доминирането на обществените над личните цели, ми-
нимизацията на потребностите в личната сфера на човека в 
тази система са значителни. Всъщност в това отношение те не 
се различават значително от рестрикциите на патриархално-
селската традиция, които обаче сега се реализират не чрез си-
лата на общностите, а чрез държавата и политиката. Официал-
ната нагласа е за подчиняване на личните интереси на интере-
сите на обществото, представяни чрез държавата и партията. В 
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етиката, създадена от социализма между 50-те и краят на 60-те 
години, моралът е силно обусловен политически, характеризи-
ра се с политическа хетерономност. И това е неизбежно в едно 
общество, в което държавата и политиката се превръщат в ос-
новен инструмент за модернизационни трансформации. В ус-
ловия на екстензивен тип догонващо развитие политическият 
фактор играе много важна роля. И в други страни с догонващо 
развитие, където държавата рязко увеличава своята роля, ма-
кар и в различна степен, моралната трансформация от тради-
ционно към модерно общество ще се превърне в политически 
въпрос и проблем на държавна политика. В този период в Бъл-
гария нямаме институционализация на етиката като автоном-
на изследователска сфера. Малкото публикувана литература 
е силно идеологизирана нормативна етика или морализирана 
идеология. По-известни работи в областта на етиката, са на 
Атанас Илиев и Ангел Бънков, които се отказват от предход-
ните си етически възгледи в полза на една силно подчинена на 
новата политическа ситуация и идеологически предпоставки 
нормативна етика. Основната фигура през този период е Ата-
нас Илиев, който се приспособява към новите идеологически 
условия и запазвайки позициите си като преподавател, пуб-
ликува своята “История на етиката от 19 и 20 век (записки)” 
(1948 г.), както и две издания на учебника си по “Етика” (1954 и 
1956 г.). За да бъде оценен духът на времето, в което етиката е 
почти неотделима от идеологията и пропагандата, използва се 
като оръжие за създаване на нов тип отношения, ще отбележа 
такива работи от този период като на Ангел Бънков – “Кому-
нистическият морал” (С., Наука и изкуство, 1951), Кирил Ва-
силев – “Характерни черти на нашия социалистически патри-
отизъм” (С., Изд. на БКП, 1953), Асен Киселинчев – “За капи-
талистическите отживелици в съзнанието и бита на трудещите 
се и преодоляването им” (С., Изд. на БКП, 1956), Стефан Анге-
лов – “Социалистическият хуманизъм и неговите съвременни 
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критици” (С., Изд на БКП, 1963), Ефрем Каранфилов – “Сен-
ки от миналото” (С., Народна младеж, 1963), Стойно Баръмов 
– “Критика на християнската етика (Антихуманната същност 
на християнските морални възгледи)” (С., Изд. на БКП, 1965). 
Паралелно обаче, вече затворен в рамките на преподаването в 
Духовната академия, продължава активно да публикува Иван 
Панчовски, който издава “Животът и щастието в християнско 
осветление” (С., Синод. издат., 1957), “Въведение в нравстве-
ното богословие” (С., Синод. издат.,1958) и “Методология на 
нравственото богословие” (С., Синод. издат.,1962). Популярни 
по това време у нас са преводите на поредица от работи на ко-
рифея на съветската етика от този период А.Шишкин – “Ос-
нови на комунистическия морал” (С. Изд. на БКП,1956), “Из 
историята на етическите учения” (С., Изд. на БАН, 1961), “Ос-
нови на марксистката етика” (С. Изд. на БКП, 1963, 1967). 

Всички тези работи са написани през призмата на идеа-
лизацията на моралните отношения на едно ново общество и 
свръхакцентиране на тяхната зависимост от отношенията на 
собственост и класовите отношения. Тяхната свръхидеологи-
зираност съответства на социалната задача, която си е поста-
вило обществото за взривна промяна на човека и за рязкото 
снизяване на ролята на материалния интерес в човешкото по-
ведение за сметка на политическия и идеологически контрол, 
мотиви, натиск, стимули. Независимо от това какви са били 
идеологическото самосъзнание и прокламираните цели на 
тези автори, реалната социална функция на техните работи е 
подпомагането на трансформацията на човека на едно патри-
архално-селско общество към градска и индустриализирана 
среда. Поведението на този индивид, независимо от липсата на 
елементарни материални стимули, би трябвало да съответства 
на градската трудова етика, на особеностите на промишлената 
дисциплина и труд, а при колективните форми на собственост 
да бъде стимулирано и мобилизирано за влагането на макси-

Етиката в България – вчера, днес и утре



16

мална маса от труд за ускорено натрупване. Моралът, полити-
ката и идеологията съвместно трябва да извършат тази транс-
формация. 

На един следващ етап, разгръщащ се от края на 60-те и на-
чалото на 70-те години, имаме относителна автономизация на 
морала и деполитизация на значителни негови части, нараст-
ваща значимост, отдавана на личните цели и интереси, разши-
ряване на допустимите граници на индивидуалните действия. 
Тогава прагматичността в поведението, отдадеността на отно-
сително самостоятелната сфера на личния живот, разширява-
нето границите на частната сфера, относително силно обосо-
бена от публичната, стават все по-забележими. Представата за 
възможни различни алтернативи в индивидуалния и общест-
вен живот разширява своите граници. Рязко се усложнява раз-
делението на труда и засилва необходимостта от сложна коор-
динация на големи промишлени предприятия и цели отрасли. 
Светът започва да изглежда много по-разноцветен и не така 
биполярен. Урбанизацията води до прехвърлянето на големи 
маси от населението в градовете, където социалният контрол 
върху индивидуалното поведение е много по-усложнен, а гра-
ниците на допустимо от морална гледна точка поведение се 
разширяват. В литературата, киното и другите форми на кул-
турата, в творчеството на цялата хуманитарна интелигенция 
намират израз нови еталони на поведение, нови драми и ди-
леми, които ще открием в работите на най-изявени писатели 
като Николай Хайтов и Йордан Радичков, Ивайло Петров и Ге-
орги Мишев, в множество произведения на българското кино, 
което в своя върхов период през 80-те години, бълва годишно 
около тридесет филма. 

Именно на този втори етап всъщност се появяват множес-
тво съчинения по етика, тя се превръща в значима дисциплина, 
а нейните ключови представители са част от идеологическия 
елит на обществото. Модернизиращото се общество, в което 
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традиционните механизми за морална социализация са разру-
шени, а в същото време, както личната и публичната, така и 
трудовата сфера се нуждаят от активно използване на морала, 
има нарастваща потребност от научно изследване, обясняващо 
тези процеси и социални технологии за тяхното оптимизиране. 
Затова и етиците ще станат важни фигури в обществото. Разру-
шаващият традиционната нормативна система на обществото 
процес на модернизация, раждащ различни аномии и то в ус-
ловия, при които предходните форми на политическа принуда 
отслабват, прави необходими нови механизми за социализация 
и контрол, нови морални норми и умножаваща се литература, 
свързана с тяхната етическа рефлексия. Променят се схемите 
на интерпретация на социалните отклонения. Ако преди това 
те са били схващани като “отживелици от миналото”, то сега 
започват да се възприемат като “отрицателни явления”, поро-
дени от собствената динамика на социалните процеси, като 
“малка правда”, резултат на реалните противоречия, с които се 
сблъсква обществото, макар и на тези противоречия да не се 
гледа като на антагонистични, т.е. приема се, че те могат да бъ-
дат разрешени в рамките на съществуващата система. Именно 
в този период в етическата общност се разгръщат дискусии и 
цари значима свобода на мненията и толерантност. Стремежът 
е да се проучи моралът като относително автономен, включи-
телно и от идеологията феномен, и да се видят многобройните 
му проявления и приложения. Макар и след дискусия, започва 
отделно разработката на проблема за ценностите.

Именно тогава ще се появи най-силното поколение бъл-
гарски етици, които бих нарекъл с една дума от времето на 
Хрушчовото размразяване – шестдесятници. Сред тях от Со-
фийския университет на първо място стоят имената на Любо-
мир Драмалиев и Кирил Нешев, а от Философския институт 
– на Стефан Ангелов, Васил Момов, Васил Вичев, Димитър Ге-
оргиев, Моис Семов, Янко Янчев и редица други. Това са хора, 
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които са по-либерални, по-толерантни в сравнение с предход-
ното поколение. Те формират един период на развитие на бъл-
гарската етика, необичаен по интензивността на публикациите 
и научните форуми. Тогава се създават етически институции, 
обосновава се автономната и значима роля на етиката като на-
ука, създава се научна общност с активна комуникация както 
вътре в нея, така и в международен план, при което пробле-
мите, които тя разисква и изследва, са плод на две групи въз-
действия – реални социални потребности и социални поръчки 
на едно усложнено и модернизиращо се общество, но и пренос 
на идеи и подходи, теоретически и методологически ситуации, 
проблеми и дилеми от световната етическа общност – както от 
Изток, така и от Запад. Така развитието на българската етика 
може да бъде обяснено, както екстерналистки – като реакция 
на морални ситуации и потребности на обществото, така и ин-
терналистки – чрез автономната логика на дебата върху темите 
и проблемите, воден от националната и световна научна об-
щност. Силно е взаимодействието с етиците от Института по 
философия в Москва, като сред тях особено значение има въз-
действието на работите на Олег Дробницки, който след своята 
специализация в Оксфорд стана представител на фундамен-
талноисторически анализ на морала, отиващ отвъд ограниче-
нията на елементарния класов подход. Това е време, когато оче-
видно обществото и ключови фактори в него имат съзнание за 
нарастващата значимост на решенията, давани от етиката, за 
моралната социализация и интеграция на социалната система. 
Затова етиците играят социална роля, каквато никога преди 
това, а и след това повече не са имали. Не е случайно, че част от 
тях заемат позиции и в политически структури. Очевидно има 
съзнание за потребността от тяхната етическа компетентност, 
това че тя е много значима за обществото. 

Тук на първо място ще отбележа двата стълба на етиката в 
Софийския университет през този период – Любомир Драма-
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лиев и Кирил Нешев. Със своята “Нравственост” (І), изследва-
не на морала, продължаващо основни идеи на Олег Дробницки 
– като например идеята за безинституционалността на морала 
– Любомир Драмалиев направи един дълбок анализ на мо-
ралния феномен, разграничавайки го от другите регулативни 
системи на обществото. Основни идеи от това съчинение бяха 
използвани след това при множество анализи от Драмалиев 
на взаимоотношенията между идеология и морал, политика 
и морал, култура и морал, право и морал. Той е единственият 
български етик след Втората световна война, който бе живял 
дълги години на Запад и носеше от там дух на толерантност 
и европейско равнище на ерудираност в областта на етиката, 
ставайки и начинател на активното изследване, осмисляне и 
критично използване на западната етика у нас от 60-те години 
насам.

Във философският факултет бе и Кирил Нешев – сложна, 
динамична, емоционална, противоречива личност с неочаква-
ни, изненадващи понякога колегите си социални и интелекту-
ални амплитуди. Той е най-продуктивния автор в историята на 
българската етика, отличаващ се с огромен диапазон на своите 
интереси и публикации. Като че ли няма етически проблем, с 
който да не се е занимавало неговото перо – от античната до 
постмодернистката етика и философията на постмодерна, от 
етиката на Сократ до тази на Рорти, от същността на морала 
до журналистическата, педагогическата, политическата етика, 
от взаимоотношенията между социология и морал до доброто 
и такта, от семейната етика до етиката за всеки ден, от етиката 
за социолози до етиката за психолози. С огромен интерес четох 
неговите спомени за колеги с университета и си мисля какво 
ли би било, ако напише една книга за българските етици, за 
неговата етическа професионална общност от последните де-
сетилетия.

Етиката в България – вчера, днес и утре



20

В Института по философия се откроява Стефан Ангелов с 
цялата му дейност по обособяването на етиката като наука и с 
огромна организационна работа по развитието на етическите 
изследвания, по множеството научни кадри, развили се с него-
ва подкрепа и като създател през 60-те години и дългогодишен 
ръководител на първото и единствено досега самостоятелно 
звено по етика в България – секция “Етика” към Института по 
философски изследвания. Именно благодарение на започната-
та от него дискусия бе осъзната сложността, множеството рав-
нища и измерения на етическото познание. Започна тяхното 
задълбочено изследване в критичен диалог с всички световни 
достижения в тази сфера, като се разграничават нормативна 
етика от дескриптивна етика и метаетика, социология, психо-
логия, епистемология на морала, логика на нормите и логика 
на оценките, философия на морала и приложна етика. Пози-
циите, които заемаше в ръководството на философския фронт 
в страната, неговият толерантен дух и природна добросър-
дечност бяха благоприятен фактор за развитието на етиката в 
България. 

Не мога да не спомена Васил Момов, който с “Нравствена-
та норма и нейната реализация” преди много години постави 
началото на един деидеологизиран и структурно-функцио-
нално ориентиран подход към анализ на морала, а след това 
написа десетки публикации, посветени на социалните техно-
логии, свързани с морала, на приложната етика изобщо и на 
различни приложни етики. Бих казал, че чрез неговите рабо-
ти западната дискусия противопоставяща структуралистки и 
антропологично-хуманистично ориентирани социални мис-
лители, намери една особена българска версия на структура-
листка ориентация. Неговите работи по педагогическа етика, 
за отношението между морал и възпитание, идеология и морал 
са част от важните особености на моралната и идеологическа 
ситуация у нас през 70-те и 80-те години. Той самият беше един 
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много добър организатор на етически конференции и издател 
на колективни трудове, играеше важна роля в подготовката на 
млади поколения етици и тяхното общуване помежду им. 

Тук е също незнаещият покой Васил Вичев с неговите изс-
ледвания на границите на морала и психологията, с антисциен-
тистките му нагласи, с въвеждането на серия от нови проблеми 
в етиката – като се почне от проблемите на критиката и морала, 
мине се през взаимовръзките между социална психика и мо-
рал, през огромното значение, което отдава на феномени като 
вярата и се стигне до ролята на емоциите, страстите, влечени-
ята, ирационалните страни на феномена морал и до изследва-
ния на човека в условията на глобализация. Той се пенсионира 
само преди няколко месеца, но до последно учудваше своите 
много по-млади сътрудници с необичайната си жизненост и 
бърза ориентация към нови проблеми, автори, парадигми. Би-
вайки с двадесет-тридесет години по-възрастен от свои колеги 
в института, често пъти той бе повече в крак с нови проблеми 
и идеи от тях.

Сред етиците от това поколение е Димитър Георгиев, чий-
то аналитичен ум и склонността към фундаментален анализ на 
етическите проблеми винаги са правили впечатление на него-
вите колеги. Независимо, че пишеше сравнително малко, него-
вите анализи на моралното познание запазват своята стойност 
и до днес. Там е Моис Семов, който се отличава със серията си 
от работи, посветени на ролята на морала в трудовата сфера, на 
особеностите на моралните стимули и тяхното съчетание с мо-
ралните – една тема, която имаше изключително важни прак-
тически измерения в обществото на държавния социализъм, 
в което са принизени материалните, за сметка на моралните 
стимули в трудовия процес и непрекъснато стоеше въпросът 
как чрез морални стимули да се компенсира слабостта на ма-
териалните. Ще спомена и Янко Янчев, започнал с категорията 
доверие и активно въвел в българската етика проблемите на 
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етиката на науката и спортната етика, редактор и съставител на 
два сериозни на времето си сборника на тази тема. Паньо Да-
нев започва разработка на проблемите на политическата ети-
ка, партийната етика, етиката на управлението. Максим Лаза-
ров издава няколко книги, посветени на такива проблеми като 
моралните образци, моралните иновации, моралната актив-
ност. Бойко и Максим Мизови защитават дисертации и пишат 
поредица от работи, посветени на трудовия морал, моралните 
очаквания и моралните способности на човека, отношението 
между морал и религия. По това време работят и публикуват 
книги, посветени на морала, редица други автори. Не мога да 
изборя всички, но ще спомена занимаващата се с проблеми-
те на добродетелите Волга Тодорова, на моралните конфликти 
Станка Христова, етиката и футурологията – Мария Серафи-
мова, щастието и страданието – Иван Слаников, взаимовръз-
ката между морал и култура – Димитър Станков. Разработват 
се проблеми на отношението между логика и етика, логика на 
нормите и логика на оценките като публикации на тази тема 
имат Ангел Бънков, Добрин Спасов, Юлиян Минков, Богдан 
Дянков. В три издания и общ тираж от 60 хиляди бройки из-
лиза книгата на Кирил Василев за любовта, в която се засягат 
ключови ценностни проблеми на интимната сфера, възник-
нали в едно вече излязло от традиционните и патриархални 
отношения общество. Извършват се първите социологически 
изследвания на морала, като между тях безспорно се отличава 
с изключително интересните си и до днес данни “Съвремен-
ният млад човек: специфични нравствени черти” (С., Народна 
младеж, 1980) на Петър-Емил Митев. Там се прави анализ на 
различията в нравствените ценности на младите хора по това 
време и техните родители, т.е. на поколението, формирало се 
в модернизирана и урбанизирана среда и това, което носи със 
себе си все още селско-патриархалната нравственост. Те се раз-
личават по множество параметри и изключително интересно 
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би било това изследване да се повтори сега, да се направят от-
ново подобни сравнения. През този период България е едно от 
първите места в Европа, където започва разработка на пробле-
ми на биоетиката, изследват се множество епистемологически 
аспекти на морала и особено проблема за отношението между 
ценности и морал.

По това време се утвърждава една активна етическа общ-
ност, което намира израз поне в три основни измерения. Пър-
вото е появата на множество сборници и колективни работи, 
в част от които са включени не само български автори, но и 
участници от редица други страни. За две десетилетия са изда-
дени поне двадесет колективни труда по етика, което за нашата 
страна и за нашата етическа общност е огромно количество. 
Някои от тях се издават на руски, за да могат да се ползват от 
една много по-голяма аудитория, включваща по това време 
няколкостотин милиона души от цяла Източна Европа и бив-
шия Съветски съюз. Започва се с “Проблеми на марксистката 
етика” (1967), “Проблеми на ценностите и деонтичната логика” 
(1972) “Предмет и система этики” (1973), “Етически проблеми 
на науката” (1973), “Человек, образ жизни, нравственное по-
ведение” (1977), “Этика, социальное познание, нравственное 
поведение” (1978), “Жизнена позиция и нравствено възпита-
ние на младежта” (1978), “Личност, светоглед, нравственост” 
(1979), “Съвременната буржоазна етика: развитие, проблеми, 
критика” (1980), “Спортна етика” (1981). Последният от тях бе 
“Съвременната етика – проблеми и позиции” (1989), сборник 
от младежка школа през 1988 г. Тук не мога да не спомена и 
поредицата учебници по етика за тогавашната партийна прос-
вета, чиято подготовка обединяваше всички етически ресурси 
по това време. Оставям настрани тяхната политическа оцвете-
ност и това, че редица идеи, които неизбежно са съответства-
ли на тогавашни идеологически контексти, сега вече изглеждат 
остарели, но това, което не можем да пренебрегнем като факт 
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е, че те са свързани с една ситуация, при която очевидно на 
етиката се гледа като на важен фактор за обществото, етиците 
се оценяват като социално значими и получават съответна со-
циална поръчка за учебници за една широка аудитория.

Второто направление на развитие на етическата общност е 
появата на дискусии по етически проблеми на страниците на 
сп. Философска мисъл, някои които стигат до много голяма ос-
трота, а други са обвързани с такива идеологически обвинения, 
че не се реализират. Ще отбележа няколко от тях. Първата от тях 
е посветена на понятията ценност и стойност през 1981 г. като 
в нея се включват Христо Кондаков, Васил Проданов, Алексан-
дър Атанасов, Кръстю Горанов и тя завършва с редакционна 
“Временна равносметка”. Втората е свързана със същността на 
етиката и етическото познание и се провежда през 1983 г., би-
вайки отклик на подобна дискусия в сп. Вопросы философии 
– в нея участвуват Максим Лазаров, Недялка Видева и Верони-
ка Николова. Третата дискусия е отчасти етическа, а отчасти 
философско-историческа и е свързана със статиите на Тончо 
Жечев и Искра Панова за линейния или цикличен характер 
на нашето развитие, за взаимоотношението между традиция 
и иновация и какво губим и печелим като ценности в процеса 
на това развитие, за това дали трябва в името на прогреса да се 
отказваме от важни добродетели, традиции, обичаи. Тази дис-
кусия предизвика огромен отзвук сред нашата интелигенция, 
но за съжаление бе спряна с уводна статия във в. Работническо 
дело. Четвърта дискусия бе свързана с етическите проблеми на 
войната и мира и дали понятията за справедлива и несправед-
лива война са приложими към условията на ядрена война – аз 
тогава поддържах тезата, че те губят значение в тези условия, 
докато Ганчо Бонин твърдеше, че те запазват своята валидност. 
Пета дискусия бе свързана с проблемите на идеала и интере-
сите, но тя не се състоя. Тя бе отклик на Ганчо Бонин на мои 
две статии, озаглавени “Дългия път към Ханаан”, посветени на 
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променящите се взаимоотношения между идеали и интереси 
в развитието на обществото, на това как във всекидневието на 
човека през 70-те и 80-те години не толкова идеалната моти-
вация, а всекидневните интереси имат закономерно водещо 
значение. Той написа 40 страници, в които ме обвиняваше в 
идеологическа диверсия и отстъпление от марксизма, които 
обаче благодарение до голяма степен на тогавашния член на 
редколегията на списанието Димитър Георгиев и на главния 
редактор Иван Калайков, така и не бяха публикувани. 

Трето проявление на възникнала и утвърдила се сил-
на етическа общност в периода между 60-те и 80-те години е 
свързано с факта, че това е времето на множество национал-
ни конференции и голямо количество международни прояви, 
с които българската етика се насочва навън, черпи проблеми, 
идеи, виждания от различни посоки и се опитва да ги прене-
се на наша почва. Нейното лице, обърнато на Запад, е това на 
Любомир Драмалиев, участник в качеството си на етик в поч-
ти всички международни прояви на български философи през 
70-те и 80-те години – Световния социологически и Световния 
философски конгрес във Варна и всички последващи конгреси, 
международна конференция на ЮНЕСКО, проведена на Злат-
ни пясъци на тема “Биология и етика” през юни 1976 г.; втората 
конференция тема “Диалог и сътрудничество в служба на мира 
в един свят на теоретически опозиции”, организирана пак под 
егидата на ЮНЕСКО и с организационната помощ на Единния 
център по философия и социология на БАН през юли 1977 г. 
на Златни пясъци. Лицата на българската етика, обърнати на 
Изток, към бившия Съветски съюз и Източна Европа бяха пре-
ди всичко на Васил Момов и Стефан Ангелов. Те са активни 
участници в четирите конференции на етиците от социалис-
тически страни и в няколкото българо-съветски конференции, 
които бяха превърнали етиците в България в най-интензивно 
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комуникиращата общност сред философите в този регион. На 
тях се дължат многобройни съвместни публикации.

Безспорно е, че в тези взаимодействия, обърнати и на За-
пад и на Изток се пренасят идеи и проблеми и това има ус-
коряващо въздействие върху българската етика. Механизмът, 
чрез който от Запад идват проблеми и идеи е така нар. “крити-
ка на буржоазната етика”. Чрез такава критика в Москва Олег 
Дробницки написа блестящи работи, посветени на същност-
та на морала. Защото критиката означава да се вземе отноше-
ние към проблеми, които не съществуват у нас, да се пренесат 
нови подходи, да се конкурираш с други идеи, концептуални 
системи, парадигми. Чрез нея българската етическа общност 
ставаше част от световната етическа общност. Така можем да 
отбележим в много отношения паралелизъм в развитието на 
етиката у нас в и в развитите западни страни. Редица пробле-
ми, които се формулират и развиват там, макар и с известно 
закъснение започват да се дискутират и у нас – като се почне 
от приложението на структурния подход към етическата нау-
ка, нещо което е особено популярно в епохата на Парсънсовия 
структурен функционализъм в САЩ, и се стигне до проблеми-
те за отношението между познание и ценности, които възник-
ват в контекста на развитието на западното етическо познание. 
От 70-те години насам на Запад бурно се разгръщат процеси 
на развитие на различни приложни и професионални етики и 
това става типично и в страни като нашата. В САЩ през вто-
рата половина на 70-те години започва да се развива биоети-
ката и у нас тя ще се появи само пет-шест години по-късно, 
в началото на 80-те години. В този смисъл българската етика 
не се развива в някакъв теоретически и идеологически ваку-
ум, а във взаимодействие, отклик, дебат със световната етика. 
Българската етическа общност реагира на този дебат с активна 
позиция, със свои отговори.
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Четвъртият етап на развитие на етиката в България е 
след 1989 г., през последните 15 години. Това е период на нови 
радикални геополитически и вътрешносистемни трансформа-
ции на българското общество, на светогледен, идеологически, 
политически, икономически колапс на предходната система, 
породил и тежка морална криза. Комуникациите в някогашна-
та етическа общност се разпаднаха, а поколението, което бе во-
дещо между 60-те и 80-те години излезе постепенно от активен 
научен живот. Битови проблеми и светогледно-идеологичес-
ки различия допълнително дезинтегрираха и взаимовръзките 
между етиците. В този период бих отбелязал няколко важни 
посоки на развитие на етическите изследвания.

– Тритомното фундаментално изследване на Любомир 
Драмалиев на отношенията между морал и право.

– Излизането на голямо количество литература, свързана с 
историята на етиката като най-значими са работите на Кирил 
Нешев и Недялка Видева, а също и трудът по история на бъл-
гарската етика до 1944 г. на Слави Славов. В момента щафетата 
на изследванията по история на етиката и съвременна етика, 
в които най-мащабен досега бе Кирил Нешев, е подета от Не-
дялка Видева, чийто диапазон в това отношение се простира 
подобно на този на Нешев от етиката от епохата на Платон и 
елинизма до Хартман и Филипа Фут, феминистката етика и 
мултикултурализма.

– Изследването на моралните проблеми на българския пре-
ход и на глобализацията, осъществен в две колективни работи 
на сътрудниците на секция “Етика” към Института по фило-
софски изследвания.

– Изследванията на етическите проблеми на отделни при-
ложни сфери или области на социален живот – биоетиката и 
медицинската етика от Станка Христова, Сашка Попова, Цеко-
мир Воденичаров, Васил Колев, Миладин Апостолов, Христи-
на Живкова, Симеон Кожухаров; бизнесетиката и проблемите 
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на отношенията между икономика и етика от Даниела Соти-
рова, Валентина Драмалиева, Станка Христова, Катя Личева; 
морал и комуникация, както и индийската етика – Елена Пет-
рова; политическата етика – Митко Момов и Николай Михай-
лов, компютърната етика – Георги Арабаджиев, психологията 
на морала и психологията на ценностите – Емилия Маринова и 
Красимира Байчинска, културата и моралът – Димитър Стан-
ков, метаетиката в българската традиция – Росина Данкова; 
проблемите на циничното – Валери Личев; аморалното – Сил-
вия Минева; етиката и мултикултурализма – Стилиян Йотов.

Могат да се посочат и други автори, които разработват 
един или друг проблем на етиката. Специално искам да отбеле-
жа усилията на колегите от секция “Етика” към ИФИ във връз-
ка с участието в проекти по Шеста рамкова програма.

Как виждам основните задачи и какви са най-важните 
предизвикателства, пред които е изправена етиката в България 
днес от гледна точка на най-важните проблемни ситуации, с 
които се сблъсква? Как етиците могат да бъдат по-полезни за 
решаване на острите проблеми, пред които е изправено наше-
то общество? Няколко са най-важните направления в това от-
ношение по-нататък:

Първо. Анализ, диагностика, обяснение на процесите, свър-
зани с моралната криза и функционирането на морала в бъл-
гарското общество днес и в перспектива в контекста на тран-
сформацията на различните сфери на социален живот. Пред-
ложения за социални технологии, институции, механизми на 
социализация за преодоляване на това кризисно състояние.

Второ. Етическа експертиза и помощ във връзка с етически 
проблеми, възникващи пред различни социални групи и спе-
цифични дейности, нуждаещи се от етически кодекси и регу-
лация. Такива са медицинската сфера и биоетиката, различни-
те бизнес кодекси и бизнес етика, различните етически кодекси 
– на държавните служители, партиите, парламентарна етика, 
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войнска етика, педагогическа етика, етика на органите на си-
гурността, съдебна, прокурорска и адвокатска етика и пр.

Трето. Включването в европейските изследователски струк-
тури и решенията на общи проблемни ситуации във връзка 
със създаването на единно европейско изследователско прос-
транство и интеграцията на страната в Европейския съюз. Тук 
ключово място имат проектите, свързани с Шеста рамкова 
програма и тези, които ще дойдат след това. Ще отбележа, че 
проблемите на етиката заемат уникално място в тази програма 
и нито едно друго направление, свързано с философията, няма 
това място. Съществува специален департамент в Брюксел, 
който се занимава с тази работа, призван е да отговаря за ети-
ческите изследвания в цялото европейско пространство и този 
факт не може да остане пренебрегнат от етиците в България.

Реализацията на тези изследвания не може да стане обаче 
от отделни изследователи или отделни групи изследователи, а 
само чрез функционирането на етическата общност като ети-
ческа общност. За тази цел смятам, че трябва да се създаде ня-
каква устойчива институция от типа на Дружество на етиците 
или Асоциация на българските етици, която да провежда поне 
годишни конференции, на които да обсъжда ключови етичес-
ки проблеми на нашето общество.

Етиката в България – вчера, днес и утре
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Секция “Етика” и нейният научно-
изследователски потенциал

Емилия Маринова*

Няма никакво съмнение и едва ли е необходимо аудитори-
ята да бъде убеждавана, че етическата проблематика присъства 
във всяко едно съвременно научно изследване; че всеки един 
международен научен проект изисква познаване на етическите 
аспекти на анализираните процеси и явления. Задачата тук е да 
бъде представено онова научно звено, което е създадено, за да 
провежда, стимулира и координира научно изследователската 
дейност в областта на етиката. Това е секцията “Етика” на Инс-
титута за философски изследвания при Българската академия 
на науките – звено с изключителен авторитет от самото си съз-
даване през 1966 г. от чл. кор. Стефан Ангелов. 

В него се подготвят висококвалифицирани кадри за цялата 
страна. Непосредствено със секцията е свързано професионал-
ното развитие на много наши колеги, които тук са започнали 
своята професионална кариера и/или в нея са се утвърдили 
като уважавани и компетентни специалисти в областта на ети-
ката. Такива са чл. кор. Ст. Ангелов, проф. д.ф.н. Васил Момов, 
проф. д.ф.н. Димитър Станков, ст.н.с. ІІ ст. д-р Димитър Георги-
ев, проф. д.ф.н. Калин Янакиев, гл. ас. д-р Волга Тодорова, доц. 
д-р Вероника Николова, доц. д-р Илона Томова, доц. д-р Катя 
Личева, проф. д-р Паньо Данев, ст.н.с.I ст. Моис Семов, ст.н.с. 
II ст. д-р Янко Янчев, ст.н.с. II ст. д-р Станка Христова, ст.н.с. II 

* Старши научен сътрудник ІІ ст., д-р, ИФИ-БАН, зав. секция 
“Етика”
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ст. д-р Елена Петрова, ст.н.с. II ст. д-р Емилия Маринова, н.с. д-р 
Георги Арабаджиев, ст.н.с. II ст. д-р Николай Михайлов, ст.н.с. 
II ст. д-р Камен Лозев, н.с. д-р Румяна Лалева, доц. д-р Роси-
на Данкова, доц. д-р Катя Личева, д-р Светла Драгомирова, д-р 
Мати Коен, д-р Ирина Мирчева, д-р Васил Колев с др. 

От самото си създаване ръководството на секцията отсто-
ява и издига авторитета на научното звено. Тази задача се реа-
лизира изключително успешно, много по-успешно, отколкото 
във всяка друга област на философското познание благодаре-
ние на добре обмислена и още по-добре реализирана секцион-
на политика. Тя се опира на няколко важни идеи, две от кои-
то имат особено значение и ще бъдат отбелязани тук – това е 
обединяването и концентрирането на националния етичес-
ки ресурс и вписването на българската етическа общност в 
международното етическо пространство.

Първата идея се постига с няколко средства. Преди всич-
ко традиция е секцията да привлича специалистите по етика 
от цялата страна на свои семинари, обсъждания, защити, из-
следователски проекти и пр. Създава се ново мобилно звено 
– сектор “Етика”, чийто координатор е секция “Етика” на на-
шия институт. Той включва специалистите по етика в цялата 
страна – преди всичко етиците от катедра “Етика и естетика” 
на СУ, катедрите по етика на българските висши училища, как-
то и отделни етици, които работят в рамките на други научни 
институции и учебни заведения – в Духовната академия, във 
Военната академия и Висшите военни училища в страната, в 
АОНСУ (в София и във Варна) и др. 

Традиция е секцията да привлича специалисти от други 
области на социалното познание във връзка с все по-силното 
ориентиране на секцията към социалната проблематика. Инс-
титутите на БАН (и особено социологическият, психологичес-
кият, наукознанието, правният и др.), Софийският универси-
тет, Медицинският университет, Духовната академия и др. са 
нейни традиционни партньори. 
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Традиция е организирането на общи семинари, дискусии, 
конференции, симпозиуми, ежегодни срещи на етиците, летни 
школи, срещи на младите етици и др.

Традиция е издаването на общи трудове – сборници и ко-
лективни монографии, за което се влагат много творчески ен-
тусиазъм и организационен жар.

Традиция е етиците да имат самосъзнанието за единна ети-
ческа общност, основаваща се както на формалната организа-
торска спойка, така и на общи научни интереси, обраснали с 
годините с близки дружески отношения. Защото етическата 
общност се оформи като един голям професионално-приятел-
ски кръг от съидейници, обединени от общия интерес към ети-
ката и от желанието за сътрудничество и взаимна подкрепа.

Дали етиците са хора от особено тесто или етическите идеи 
ги “повреждат”, но подобна картина може да се наблюдава и в 
международните контакти на българските етици. Оформя се 
един международен етически кръг, който аналогично на наци-
оналната етическа общност се скрепя както от формални, така 
и от неформални отношения. От една страна тя се основава на 
договори за сътрудничество между БАН и Академиите на тога-
вашните социалистически страни. Международните контакти 
непрекъснато се поддържат и обновяват чрез международни 
срещи, конференции, симпозиуми и др. в София, Варна, Мос-
ква, Ленинград, Будапеща, Варшава, Тбилиси, Тюмен и къде 
ли още не; чрез разработването на общи проекти; издаването 
на международни колективни трудове; превод на монографи-
ите на български етици в чужбина и на нашумели издания на 
наши колеги от Източна Европа на български език; регулярен 
обмен на специализанти; обучение на студенти и докторанти в 
страните от социалистическия лагер и др. От друга страна О. Г. 
Дробницки, А. Ф. Шишкин, К. А. Шварцман, Л. М. Архангелс-
ки, А. А. Гусейнов, Л. Буева, А. И. Титаренко, Вл. Бакщановски, 
Ю. Согомонов, А. Г. Харчев, Т. А. Кузмина, В. Кузмин, Ю. А. За-
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мошкин, В. Иванов, Ир. Попелова, Т. Джафарли, М. Фрицханд, 
Зб. Шаварски, Е. Анчел, В. И. Толстих и много други не са само 
колеги, но и близки приятели на тогавашното активно поколе-
ние български етици. Така се защитава втората важна идея, на 
която се крепи секционната политика на нашето научно звено 
– превръщането на българската етическа общност в неотде-
лима част от международната етическа общност. 

За да отстоява своя международен авторитет българската 
етическа общност разчита на висок професионализъм и висо-
ки научни критерии, актуална тематика, адаптивност към про-
цесите, протичащи в развитието на световната етика.

През годините българските етически изследвания претър-
пяват значително идейно, концептуално, методологично и те-
матично развитие. То може да бъде характеризирано със след-
ните важни тенденции.

Първо. Разширява се идейната и концептуалната основа, 
на която се осъществяват етическите анализи и изследвания. 
Българската етическа мисъл в настоящия момент е преодоля-
ла идейната си привързаност единствено към марксистката 
философия, която характеризира развитието на българската 
философска мисъл като цяло и на етиката в частност в перио-
да до 1990 г. Това обогати значително нейните методологични 
подходи и обхвата на изследванията.

Второ. Осъществява се преход от абстрактно-теоретичния 
анализ към конкретния научен анализ на моралните явления и 
процеси. Нараства значението на приложното знание.

Трето. Изработва се вкус към конкретните социални, кул-
турни, социално-психологически проявления на морала. Учас-
тва се на експертно ниво в решаването на реални проблемни 
ситуации. 

Четвърто. Значително се разширява и конкретизира тема-
тичният обхват на изследванията.
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Пето. Засилва се интеграцията и взаимодействието на раз-
лични клонове на човекознанието. Все по-силно е взаимното 
влияние в развитието на етиката, социалната психология, со-
циологията, биологическите науки, екологията, информацион-
ните технологии, правото, политическите дисциплини и т.н.

Тези основни тенденции в българската етика дават свое-
то отражение върху развитието на секция “Етика”. Годините 
на нейното основаване са свързани с отстояването на статута 
на етиката като самостоятелна научна дисциплина. Дискути-
рат се темите за философския или нефилософския характер 
на етиката; за предмета и системата на етиката; за произхода, 
същността, структурата и функциите на морала, за морал-
ните ценности и моралната оценка. Регулативният подход 
в етиката е доминиращ. Спецификата на морала се разкрива 
чрез сравнителния анализ на моралната и останалите форми 
на нормативна регулация. В тази насока са изследванията на 
морала, правото, организационната норма и обичая. Изслед-
ват се моралът и социалната психика; политиката и моралът; 
етическото и естетическото като регулатори на поведението. 
“Етиката като наука” на Стефан Ангелов, “Нравствената норма 
и нейната реализация” на Васил Момов, “Добро и дължимо” 
на В. Момов, К. Нешев, В. Проданов, Д. Станков, колективният 
труд “Предмет и система на етиката”, “Моралното познание” 
на Димитър Георгиев – монографии, сборници, научни статии, 
научни форуми интерпретират проблемите на морала като ре-
гулативна система. 

Днес високата философска квалификация и методологич-
на подготовка на нашите сътрудници е важна предпоставка 
за реализирането на строго теоретичен анализ на моралните 
явления и процеси. Това превръща секцията в значим фактор 
при интерпретирането на строго философска проблематика и 
за изработването на строго научна методология на изследва-
не. Секция “Етика” е научно звено, което има потенциала 
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и компетенциите за реализирането на философско-методо-
логичен анализ.

В същото време секцията притежава квалифицирани спе-
циалисти по проблемите на социологията, социалната психо-
логия, психологията, икономиката, правото, информационни-
те технологии и др. Сериозно достояние на нашата секция е 
готовността за анализ на отделните проблеми както на 
абстрактно-теоретично, така и на конкретно ниво. При 
дискусиите се привличат специалисти от Софийския универ-
ситет, Икономическия институт, Института по социология, 
Института по психология, Медицинския университет и др. 
Този значителен научно-изследователски ресурс дава възмож-
ност да се анализират актуални конкретни проблеми. Проф. 
д.ф.н. Кирил Нешев, проф. д.ф.н. Любомир Драмалиев, доц.д-р 
Нели Видева, гл. ас. д-р Волга Тодорова, проф. д.ф.н. Васил Ви-
чев, проф. д.ф.н. Васил Проданов, проф. д-р Иван Сланников, 
акад. Чудомир Начев, доц. д-р Даниела Сотирова, доц. д-р Ва-
лентина Драмалиева, доц. д-р Сашка Попова и други колеги са 
неотделима част от етическата дискусионна общност.

Секция “Етика” в състав: проф. д.ф.н. Димитър Станков, 
ст.н.с.ІІ ст. д-р Станка Христова, ст.н.с.ІІ ст. д-р Елена Петрова, 
н.с. д-р Георги Арабаджиев, ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Михайлов, 
ст.н.с.ІІ ст. д-р Емилия Маринова се представя с монографии, 
студии, статии, колективни проекти, индивидуални проекти, 
международни проекти и участия в международни и нацио-
нални форуми. 

В научната продукция на секцията се открояват следните 
теми:

Първо. Морал и ценности. Конфликтология.
Това е тема с приоритетно значение, а секция “Етика” е в 

периода 1995-1996 функционира под шапката на аксиология-
та. Същност, природа, произход на понятието ценност; цен-
ностните отношения; структура; развитие; ценности и оценка; 
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трансформация на моралните ценности; ценностна йерархия; 
ценности и социална промяна; аномия, ценности и девиант-
но поведение – това са само част от анализираните проблеми. 
Тук трябва да бъдат посочени монографиите на Станков, Д. 
Същност на моралните явления. Феноменология на морала. С., 
1991. и на Михайлов, Н. Морал и ценности. С., 1994. Дискусии 
предизвикаха публикациите: Христова, Ст. Социална дезин-
теграция и аномия. (1993); Постмодерни ли са днешните цен-
ности на българина. (2002); Петрова, Ел. Ценностните транс-
формации в морала. (1992); Младежкото поведение в ситуация 
на ценностна промяна. (1997); Ценностната преориентация 
на политическия елит. (1999); Арабаджиев, Г. Социална среда 
и личност: Принципът на енвиронментализма в теорията на 
личността. (1990); Маринова, Ем. Човекът в конфликта на цен-
ностите. (1991); Личностни нагласи и социални ценности на 
младежта. (1998); Поведение и морално развитие. С., 2003 и др. 

В публикациите на Христова, Ст. се демонстрира способ-
ност за анализ на проблема за моралните конфликти както на 
теоретико-методологично, така и на конкретно практическо 
ниво. Моралните конфликти. С., 1981; Моралните конфликти 
на прехода. (2003); Под вънкашност морална или политичес-
ките конфликти на прехода.(2000); Христова, Ст. Moral changes 
and globalization.(2003); Христова, Ст. От Франкенщайн до 
Доли. Морал и изкуствена прокреация. С.,1999 и др.

Второ. Моралът на преходното общество. 
Това е тема, много тясно свързана с проблема за моралните 

ценности и с особено значение поради характера на протича-
щите обществено-икономически процеси. Секцията се предс-
тавя с научно-изследователски проект, финансиран от МОН 
на основата на социологическо изследване със съдействието на 
социологическата агенция “Сова 5”. В него се изследва състо-
янието, факторите и промяната на ценностния свят и морала 
на българина. Правят се анализи и се препоръчват стратегии 
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за промяна в тази сфера на духовния живот на обществото. 
Основна конкретно-приложна задача на изследването е раз-
работването на своеобразна система за етически мониторинг 
на процесите на промяната. Първо. Разкрива се същността и 
характера на промяната на нравствените представи и морални 
ценности в поведението на българина в условията на прехо-
да. Второ. Очертава се смяната на регулативните и санкцио-
ниращи механизми и институти в сферата на морала. Трето, 
посочват се основните субекти на промяна в сферата на мо-
рала. Четвърто търсят се нови източници на морален автори-
тет. Резултатите на изследването са представени в сборника: 
Моралът в преходното общество.С., 2000. Открояват се също 
така и статиите на Христова, Ст. Стопанският етос на прехода 
– протестантски, конфуциански или …(1996); Етиката между 
илюзиите и реалността (1998); Морал и икономическа раци-
оналност. (1998); Предприемаческата активност на българина 
– между колективизма и индивидуализма. (1999); Кой е ви-
новен за кризата в морала (2000); Под вънкашност морална 
или политическите конфликти на прехода(2000); Петрова, Ел. 
Преходът: инструментализация на морала и аморализация на 
начина на живот. (2000); Моралният колапс. (1991); Моралът в 
променящото се общество. (1995); Медии и политика в проме-
нящото се общество. (1995); Ирационалността на потресеното 
съзнание. (1998); Маринова, Ем. Българинът и страхът. (1998); 
За необходимостта от дискусия по проблемите на моралното 
развитие. (2000); Арабаджиев, Г. Преходът като легитимация 
на грабежа. (2000); Българската държавност, политиката и мо-
ралът. (2000) и др.

Трето. Девиантно поведение, аморализъм, насилие, ко-
рупция. 

Темата конкретизира предшестващите две, като анализира 
една специфична област на моралното съзнание и поведение. 
Интересът към нея е провокиран от реалните социални проце-
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си, от мястото, което негативните морални явления – амора-
лизмът, агресията, корупцията, потребителското отношение и 
др. отвоюват в личното и социалното пространство. Петрова, 
Ел. Аморализмът. (2002); Триумфът на хедонистично-потре-
бителския морал.(2000); Пресата в джунглата на престъпност-
та.(1993); Станков, Д. Бюрокрация, бюрократизъм и коруп-
ция.(2000); Морал и насилие. (2003), Маринова, Ем. Поведение 
и морално развитие. С., 2003 и др.

Четвърто. Морал и глобалистика.
По тази тема секцията разработи научно-изследователски 

проект и издаде сборник Моралът и глобалните проблеми на 
съвременността. С., 2000. Проектът си поставя за цел да изс-
ледва основните предизвикателства пред етиката; да дискути-
ра характера на промените в сферата на морала в резултат от 
острите глобални противоречия в съвременния свят. Анали-
зират се нравствено-нормативните аспекти на глобалната ин-
теграция на България и на българското общество. Тук трябва 
да бъдат посочени и: Арабаджиев, Г. Глобализационната па-
радигма. (2001); “Краят на историята” и глабализацията в раз-
витието. (1996); Петрова, Ел. Морал и глобална комуникация. 
(2000); Маринова, Ем. Етика на солидарността или отвъд стра-
ховата манипулация. (2000); Христова, Ст. Moral changes and 
globalization. (2003); Морал и човешки права.(2000).

Пето. Модернизация. 
Тази съвременна тема е представена от работите на Хрис-

това, Ст. Западът и Изтокът. Модернизационна перспекти-
ва.(2003); Modernization. Balkan version.(2003); Морал и догон-
ваща модернизация.(2003)

Шесто. Морал и култура. Морал и българска национал-
на идентичност.

Секцията има особен афинитет към темата за национал-
ната идентичност. Открояват се монографиите на Станков, Д. 
Морал и култура. С., 1994; Петрова, Ел. Индийската етика от 

Емилия Маринова



39

ведическия период. С., 1998, а също така и статиите: Петрова, 
Ел. Кризата на културата и деградацията на Homo Bulgaricus. 
(2000) Величието на индийската етика. (1997); Етиката на упа-
нишадите.(1997); Феноменалната власт на брахманистката 
варна.(2000); Моралът в етноотношенията. (2001). Дискусия 
за същността и измеренията на понятието “национален харак-
тер” предизвика Станков, Д. Архетипи на родовата памет, на 
народната душа и на православно-християнския дух. (2002); 
Етно-културни стереотипи.(2001); Нравствената култура на 
българския народ.(2003); Опоетизиран морален език. (2000).

Седмо. Бизнес-етика.
Това е една друга изключително актуална тема. Може ли да 

се правят пари с “добри” средства; кои са етичните принципи в 
бизнеса; организационната етика; моралните конфликти в биз-
неса; етичните кодекси в професиите; етика на рекламата; ло-
ялност, автономия, патернализъм; етиката и фирмената култу-
ра; подкупът; корупцията; мениждмънт и национална психика 
– тези и други етични проблеми са свързани със съвременното 
развитие на бизнеса. Секцията има афинитет към проблеми-
те на бизнес-етиката и има готовност за участие в проекти на 
тази тема. Трима докторанти защитиха успешно дисертации 
по темата. Бяха публикувани монографията Личева, К. Бъл-
гарското общество, бизнесът и моралът. Свищов, 2001, както 
и: Христова, Ст. Бизнес-етика. (1993); Мениджмънт и нацио-
нална психика.(1993); Стопанският етос на българина. Тради-
ции и съвременност.(1996); Към въпроса за стопанския етос на 
православието.(1998); Личева, К. Ценностите и глобализира-
щата се икономика. (2000) с др.

Осмо. Биоетика.
Това е тема, към която българската етика има голям ин-

терес и впечатляващи традиции. Биоетика. С., 1988. на проф. 
В. Проданов е първата монография по темата в европейската 
етическа литература. С годините дискусиите се разгарят и при-
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нос за това има развитието на биотехнологиите, генетиката, 
генното инженерство и пр. Това, което безлично се нарича тех-
нологичен напредък или развитие на биотехнологиите, непре-
къснато напомня за своето съществуване, като предоставя на 
неизкушената публика и на научната общност все нови и нови 
загадки, дилеми и факти. Бебето “в епруветка”, проблейването 
на една специална овца и дешифрирането на човешкия геном 
са сензации, които отново поставят на дневен ред проблемите 
за ролята на биологичния фактор в развитието на човека; за 
спецификата на личностното развитие; за същността на Homo 
Moralis. 

За да отговори на предизвикателствата на деня секцията е 
инициатор и съорганизатор на Комитет по биоетика, учреден 
през 1997 г. Към дейността му са привлечени всички звена и 
учени, които имат пряко отношение към проблемите на био-
етиката. Сред тях с особено уважение трябва да споменем акад. 
д. м.н. Чудомир Начев и неговите сътрудници, както и катедра-
та по социална медицина към МУ и доц. Сашка Попова. 

Секцията представя на тази изключително актуална тема мо-
нографията на Христова, Ст. От Франкенщайн до Доли. Морал 
и изкуствена прокреация. С., 1999 и монографията на Станков, 
Д. Моралът и двете култури. С., 2002; Интерес предизвикаха и 
редица статии, сред които: Христова, Ст. Моралният статус на 
човешкия ембрион през погледа на всекидневния морал (1997); 
“Hello Dolly” или “вълк в овча кожа” (2000); Дешифрирането на 
човешкия геном пред съда на морала. (2001); Value of the child 
and moral status of embryo (2002); Applied Ethics – Trends and 
Challenges. (2000); Станков, Д. Евтаназията – убийство, самоу-
бийство и благодеяние. (1998); Моралните предизвикателства 
на генетиката и генното инженерство. (1992); Колев, В. Кон-
цепцията за смъртта в съвременните медицински технологии. 
(2000). Постиженията на българската биоетика са демонстри-
рани на международни форуми по биоетика. Сред тях е учас-
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тието на ст.н.с. Станка Христова и В. Колев на международните 
форуми по биоетика 

Девето. Морал и комуникации. Компютърна етика. 
Това е едно изключително актуално направление на при-

ложната етика, което възниква и се развива в условията на 
съвременните глобални процеси. В монографията на Ел. Пет-
рова Комуникация и морал. С., 2004 се анализират етическите 
проблеми, които възникват в условията на съвременната масо-
ва комуникация и морал в реалното и виртуалното пространс-
тво. Дискусията по темата е отразена в статиите на Арабаджи-
ев, Г. Компютърната етика – проблеми и перспективи. (1989); 
Компютъризация и социална промяна. (1988); Технологии и 
социални структури. (1993); Етика на виртуалните общности. 
(2001); Петрова, Ел. Моралът във виртуалното пространство. 
(2000); Морал и глобална комуникация. (2000); Обективите на 
времето в средствата за масова комуникация. (1992); Медии и 
политика в променящото се общество. (1995); Пресата в джун-
глата на престъпността. (1993); Моралът в комуникационното 
пространство. (2000) и др.

Десето. Екологическа етика.
Открояват се Петрова, Ел. Етическото начало в културо-

логичната концепция на Ал. Швайцер. (1995); Екологическите 
проблеми в етиката на Ал. Швайцер. (1989); Станков, Д. Мора-
лът и двете култури. С., 2002 и др. 

Единадесето. Морал и политика.
На обществения интерес към темата за политическата ети-

ка и взаимодействието на морала и политиката откликват пуб-
ликациите на Михайлов, Н. Власт и морал. С., 2002; Джон Лок 
за властта. (1995); Морал, власт и култ. (2001); Авторитет. По-
литическия морал.(1999); Арабаджиев, Г. Морал и политичес-
ка промяна. (1991); Либералната доктрина и етика на растежа. 
(1993); Маринова, Ем. Moral Crisis and Politization of the Society. 
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(1992); Петрова, Ел. Моралната конверсия в политиката.(1996) 
и др.

Дванадесето. Психология на морала. Морално разви-
тие.

Критерии за морално развитие; стадии на морално разви-
тие и тяхната коректност; справедливо разпределение на сред-
ства в бизнеса, на здравните ресурси в медицината или др.; 
агресията в поведението; просоциалното поведение, помощта 
и алтруизма (при донорството и др.); пасивният наблюдател 
и помагащият; възраст и развитие; демократичното и автори-
тарното поведение в перспективата на морала и възпитанието 
– тези и други проблеми на моралната психология имат много 
тясна връзка с развитието на биоетиката и бизнес-етиката, към 
решаването на всеки проблем, който има отношение към мо-
ралните ценности и моралното поведение. Вж: Маринова, Ем. 
Жан Пиаже. Двата морала. В света на моралното съждение на 
детето. С., 1998; Поведение и морално развитие. С., 2003, как-
то и: Social Change and Moral Education. In: Morality and Public 
Life in a Time of Change. Cultural Heritage and Contemporary 
Change. (1994); Когнитивната интерпретация на стадийността 
в моралното развитие. (1998); Социално-когнитивното изс-
ледване.(2001); Демократичното и авторитарното поведение в 
перспективата на морала и възпитанието. (1993); За ценност-
ната ограниченост на формалния подход.(2003) и др.

Тринадесето. Постмодерната етика. 
Тя е представена от работите на Михайлов, Н.; Петрова, 

Ел. Постмодерната етика.(2001); Христова, Ст. Постмодерни 
ли са днешните ценности на българина.(2002) и др. 

Четиринадесето. Наука и морал.
Разработва се от нашата докторантка Славчева, Ив. От-

ношението наука-морал в сферата на глобалните ценности. 
(2002); Моралът на учения в системата на науката. (2002) и др.
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Петнадесето. И не на последно, а на особено място темата 
Морал и човешки права.

Dignity, freedoms, equality, solidarity, citizon’s rights, justiсe. 
Достойнство, свободи, равенство, солидарност, граждански 
права, справедливост. По тази тема трябва се посочи участието 
на секция “Етика” в VI рамкова програма с два проекта: 1) Ин-
дикатори за човешките права: каква е цената на прилагането на 
фундаменталните права за гражданите и публичното управле-
ние (Indicators for Human Rights: how much does the enforcement 
of fundamental rights cost to citizens and public governance?) и 
2) Гражданско участие, прозрачност и отговорност в многос-
тепенно управление (Citizen participation, transparency and 
accountability in multi-level governance).

Успешното съчетаване на философско – методологичната 
подготовка с познания и изследователски опит в традиционно 
експериментални области на човекознанието превръща секция 
“Етика” в звено със сериозен потенциал за комплексен анализ 
и за социологически и социално-психологически изследвания. 
Не случайно колегите от секцията са търсени партньори при 
провеждането на междудисциплинарни изследвания – такива 
са конференциите и проектите с фондация “Човещина”; със 
Съюза на слепите в България; с Фондация БАР, с дружество 
“Приятели на Индия”; с Център “Надя”; с център “Анимус”; с 
Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; с Ин-
ститута по психология, Института по социология и Института 
за държавата и правото при БАН; с МУ и Катедрата по социал-
на медицина, УНСС и др. Както вече беше посочено, секцията 
е инициатор и учредител на Комитет по биоетика, (1997), орга-
низатор е на регулярен семинар по биоетика; участва в между-
народните конференции и др. форуми по биоетика в Молдова, 
Хърватска и Сърбия, в Информационното рали “България и 
Европа – наука без граници” (по проект на МОН); в междуна-
родния проект на Европейската общност 1994-1996 “Fertility, 
Infertility and Human embrio” и др. Успешно проведеното на 

Секция “Етика” и нейният научно-изследователски потенциал
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основата на социологическо изследване и със съдействието на 
социологическата агенция “Сова 5” изследването на морала в 
преходното общество (финансирано от МОН), в което участ-
ват всички членове на секцията; участието на експертно ниво 
на ст.н.с. ІІ ст. Ст. Христова в проекта, предложен и финанси-
ран от МОН “Екстремални ситуации и научно обезпечаване 
на сигурността”, разработен с участието на учени от ИФИ и 
БАН (2000); участието на н.с. Г. Арабаджиев и др. колеги от 
секцията в проект, анализиращ професионалния статус и со-
циалната реализация на слепите интелектуалци (1999); опита 
в провеждането на социално-психологически изследвания, 
демонстриран в монографиите на ст.н.с. ІІ ст. Ем. Маринова; 
професионалният опит на ст.н.с. ІІ ст. Ел. Петрова като научен 
сътрудник в Института по социология, мобилността на нашия 
научно-изследователски колектив, както и успешния ни “про-
щъпулник” в международните проекти говорят, че секцията 
владее инструментите за анализ, които изисква провеждането 
на съвременно научно изследване. Тя е готова да отговори на 
изискванията и предизвикателствата, които предоставя съвре-
менното европейско изследователско пространство. 

Настоящата национална среща на българските етици е из-
раз на желанието да се съхранят и развият добрите традиции 
на секция “Етика” за обединение и консолидиране на българс-
ката етическа общност, която в резултат от бурните социални 
и икономически процеси в последните петнадесет години загу-
би своята монолитност, мотивираност за съвместна работа, са-
мосъзнание за значимостта на етическата проблематика, про-
фесионално самочувствие и стремеж за издигане на научното 
ниво на етическите изследвания у нас. Също така тя е израз 
на стремежа да се потърсят и развият ресурсите, необходими 
за вписването на българската етическа мисъл в съвременното 
научно изследване за човека и в съвременност европейско изс-
ледователско пространство. 

Емилия Маринова
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По някои проблеми на родната 
етика

Любомир Драмалиев*

Самият факт, че след повече от 50 години в СУ се проведе 
“Кръгла маса” на специалисти по етика от “всички поколения” 
заслужава най-високо внимание и оценка. Сам по себе си това 
е ярък пример за подражание и от другите сектори на социал-
ната философия и обществознанието. Благодарност заслужа-
ват неговите организатори, които вече принадлежат към сред-
ното поколение български етици.

През пролетта на 1953 г. в 45-та аудитория на СУ се проведе 
подобно съвещание. Всичките ние, участниците бяхме от едно, 
сегашното старо поколение. Единствен представител на тога-
ва старото поколение бе проф. Атанас Илиев, чиято дейност 
в областта на етиката и естетиката беше високо оценявана. 
Предмет на обсъждане бе преведеният на български учебник 
на проф. А. Ф. Шишкин “Основи на марксистката етика”. От 
днешна гледна точка заслужават да се споменат разработките 
на темите за: взаимовръзките на нравствеността с другите под-
системи на общественото съзнание; свободата, необходимост-
та и отговорността; основните категории на етиката. Може да 
се спомене и реализацията на редица международни срещи с 
колегите от социалистическите страни, които бяха предшест-
вани от два семинара със съветските етици.

Неотдавна проведеното национално съвещание е само по 
себе си красноречиво за реалното състояние на етическата на-

* Професор, д-р
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ука в нашата страна. Впечатлява значителният брой участници 
– т. е. действащи етици! – както и разнообразието на разработ-
ваната от тях проблематика. Също така, встъпителното слово 
на проф. д. ф. н. Васил Проданов, както и подготвеният от него 
предварителен материал говорят за задълбочено виждане на 
сегашните проблеми. По някои от тях, предимно в теоретичес-
ки план, се спираме в предлаганите редове.

1. При очертаване на важни проблеми пред родната етика 
се налага да се отчете разликата в обществено-историческата 
обстановка, при която работеше и твореше сегашното старо 
поколение и днешния политически и социално-психологичес-
ки климат. След признатото за всемирно-историческо дело на 
Октомврийската революция, не може да се отрече, че делото на 
“развития социализъм”, на “зрялото социалистическо” общес-
тво претърпя очевиден провал. И корените на този наистина 
всемирно-исторически поврат могат да се открият тъкмо там, 
където се намират определящите фактори на всяко обществе-
но развитие: това е икономиката в която приносът на марксиз-
ма се считаше и обявяваше за най-съществен, велик, всемир-
но-исторически и пр., и т. н. В най-общия си вид, нещата биха 
могли да се изразят и така: в историческо време при което ре-
волюционните промени бяха отдавна отминали и обществото 
(на “развития” социализъм) реално и обективно се намираше в 
руслото на еволюционно развитие, то методите от революци-
онната епоха (подкрепяни и със силовост, която Маркс никога 
не би оправдал) продължаваха да се прилагат. Фактически, на 
мястото на старото противоречие между експлоататори и екс-
плоатирани се формираше нова социална противопоставеност 
– тази между партийно малцинство и безпартийно мнозинс-
тво. И това се налагаше въпреки безспорните постижения в 
социалистическото строителство във всички сфери на общес-
твените отношения и реалното растящо подобрение на мате-
риалното равнище и духовната култура на народните маси.

Любомир Драмалиев
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Обяснения за тази ситуация следва да се търсят на първо 
място в самото политическо мислене, в условията и посоката в 
които се развиваха новите идеи и можеха да се решават насъщ-
ните социални проблеми. Получава се наистина исторически 
парадокс: при висши ръководства, които официално обявяват 
себе си за проводници на материалистическата диалектика, 
нямаше свобода на мнения, а дори наченките на различия и 
другомислие се преследваха. Такава например бе и съдбата на 
тези които предлагаха развитие на работническата собстве-
ност в предприятията... Тук вече няма и следа от завещаната 
ни от Маркс и Ленин диалектичност в обществено-политичес-
ките дискусии. И като логически следващ резултат блокажът 
в идеологическата сфера доведе до задръстване и боксуване в 
икономиката, и то в нейната сърцевина – производителността 
на труда. При условията на държавно-бюрократизиран соци-
ализъм догматизмът нанесе своите удари в делото на самата 
революция!...

И така безславно отмина времето, когато държавата обез-
печаваше ускорено и съдържателно развитие в науката, техно-
логията и здравното дело, в изкуствата и спорта. И когато за 
научни публикации редовно се изплащаха хонорари и нямаше 
криза в книгоиздаването...

Ако пред нас не стои въпросът “Какво да се прави?” така 
както е стоял пред Моисей, Чернишевски и Ленин, то той би 
могъл днес да се преформулира по близък начин: “Как да се 
прави, как да се работи?” На преден план застава аксиоматич-
ният извод за свободата на мисълта и словото, за необходимата 
търпимост между различни противопоставящи се схващания, 
за качествено нов климат в целокупния духовен живот. Естес-
твено наличието на свобода не ни освобождава от елементарна 
отговорност, от изискването за стил, култура и качество в ар-
гументацията, за повече интелигентност, честност и толерант-
ност в дискусиите.

По някои проблеми на родната етика
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Не по-малко е съществен въпросът за научната методоло-
гия в обществознанието. В необузданата кампания срещу соци-
ализма и марксизма се достигна и до опити за дискредитиране 
на историческия материализъм. При това, не се прави дори и 
опит за разграничаване на неговата действителна познавател-
на и творческа същност от догматическите му, конюнктурни и 
повърхностни популяризации, при които често пъти надделя-
ваха примитивизмът и тенденциозността. Става дума за раци-
оналното зърно, за водещото главно съдържание и значение 
на историко-материалистическата методология. Става дума и 
за знаменитите Марксови “Тезиси за Фойербах” написани през 
1845 г., намерени от Енгелс и публикувани през 1888 г. В тях 
е синтезирано ядрото на новата социална философия, в кое-
то се обръща особено внимание и на субективното начало в 
обществения живот, за неговото обективно въздействие върху 
реалните обществени процеси. Принципно важна е критиката 
срещу тогавашните постановки на механистичен и метафизи-
чен материализъм. Става дума и за творческото преработва-
не и доразвитие на всичко рационално заложено в Хегеловата 
диалектика.

В този ред на мисли заслужава да се спомене схващането на 
д-р Жельо Желев, който въпреки своите политически позиции 
отдава заслуженото на историческия материализъм, който той 
характеризира като “глобална научна теория за обществото”1 
и пр. 2 

2. Няколко думи за характера на етиката. Това е проблем с 
хилядолетна история, несъмнено важен и все пак често пъти 
раздуван с излишна пристрастност. Етиката възниква като 
част от философското знание. Във великото дело на триадата 
Сократ–Платон–Аристотел се полагат основите на социалното 
самопознание на човека. От тук, при поставянето на въпроси 
като каква наука е етиката – частна или философска, идеоло-
гична “или”(!) научна, понякога се излиза извън познавателно 

Любомир Драмалиев
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нормалния талвег на строгата научна мисъл. Съвременната 
етика, подобно на редицата други обществени науки, е система 
от знания с различни равнища (нива, “етажи”), които се разли-
чават по степен на конкретност и обобщеност на изследвания 
предмет. Исторически приоритет притежава социално-фило-
софското начало (равнище и пр.). Неговата водеща роля се 
потвърждава именно от обективната специфика на нравстве-
ността и нейната поведенческа регулация. След нея могат да се 
изредят дисциплини като история на етическата мисъл, соци-
ология на морала, психология на морала, нравствено възпита-
ние, както и особено бурно развиващите се днес разклонения 
на приложно-професионалната етика.

А това дали етиката е идеологична наука или не, то ще за-
виси до голяма степен от субективната позиция на отделни ав-
тори, както и от това доколко тя ще е устойчива или променли-
ва... Трудно ще бъде да се отдели поведенческата проблематика, 
по-точно, регулацията на поведението, след като и в курсове 
по политология се преподават теми като същност, особености 
и функциониране на политическото поведение. Доколкото ни 
е известно, това поведение има известна органическа връзка с 
идеологическото мислене, подход, аргументация и пр. А сама-
та идеология, като съставка на духовния живот на обществото, 
се определя и като “звено на прехода от знанието към практи-
ката”.3,4 Бидейки отражение на макросоциални интереси, идео-
логията може да се определи и като макроаксиология. А дали 
и доколко идеологията е свързана с науката, това е проблем, 
който следва внимателно да се разнищва. Научната дисципли-
на, която трезво и точно разкрива наличието на едни или дру-
ги класово-партийни, етнически и др. интереси не престава да 
бъде достоверно научно знание. А тогава, когато дадена научна 
позиция е повлияна от групови интереси, то веднага следва да 
се различават степента на научност от степента на идеологич-

По някои проблеми на родната етика
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ност, като се известяват субектът и характерът на повлиява-
щите фактори.

Към този проблем се спират автори с различни позиции и 
методи. Красноречиво е поведението на колеги, които менят 
своята претендирана научна обективност съответно на изме-
нящата се посока на ветровото духане...

3. Тясно свързана с характера на етиката е и темата за мо-
рализирането. Касае се за обществено явление, което е (и тряб-
ва да бъде) предмет на изследване от научни дисциплини като 
социология, социална психология, педагогика, психотерапия, 
политология и др. Но преди всичко с него трябва да се занима-
ва етическата наука, доколкото самият произход на морализи-
рането се извежда пряко от спецификата на нравствеността. А 
това, че морализирането намира редовна изява в идеологията 
и политическата пропаганда, в ежедневното възпитание и в 
средствата за масова информация – този факт подчертава зна-
чението му като предмет на неотложно внимание от различни 
сектори но обществознанието.5

Генетически моралът е пръв и функционално най-елемен-
тарен вид поведенческа регулация. Неговото действие е дълго-
вечно: то съвпада с битието на обществения човек и с присъ-
щите му междуиндивидуални и вътрешногрупови отношения. 
Въздействието му, макар и в различни форми и начини, про-
никва в целокупното социално пространство. От тук са и ежед-
невната повторяемост, достъпносттта и общоприетостта (по 
принцип) на моралната регулация. При това, направляването 
на човешката дейност от нравствени оценки и норми визира 
не отделните, конкретно обособени видове (производствена, 
битова и пр.) дейност, а тяхната обща практическа и смисло-
ва ценност. Това е определена социална стойност на отделните 
поведенчески актове и тяхното възприемане като реализирана 
значимост от общ, колективно валиден характер.

Любомир Драмалиев
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Идейните и психически предпоставки на морализира-
нето се манифестират особено ярко при дадено историческо 
условие: това е наличието на държавно-организирания соци-
ум. При него общественото разделение на труда е достигнало 
своята върхова изява: отделянето на умствения от физическия 
труд. Настъпили са качествени промени в човешката духов-
ност и в нейното обратно въздействие върху общественото 
битие. В системата на общественото съзнание взаимодействат 
обособени подсистеми на познавателното (философия и на-
ука) и емоционално-образното (религия и изкуство) отраже-
ние. Нравствеността е обединена в обща подсистема с полити-
ческото съзнание и правото – това е звеното на поведенческата 
регулация и социалното управление.

При условията на класово-политическа противопоставе-
ност моралът намира особено място в макросоциалната сфера. 
Чрез средствата на морализирането в политическия живот се 
обособяват методите на демагогията и популизма. В защита-
та на обособени класово-партийни интереси ролята на нрав-
ственото чувство подпомага политиката в нейните стремежи 
да прониква в сърцата и помислите на масовия индивид. На 
микросоциално равнище морализирането се вмества в тради-
ционно и ежедневно действащото нравствено възпитание, къ-
дето родители и учители, наставници и свещеници изпълняват 
редовно своето социално назначение.

Следва да се подчертае, че в литературата темата на мора-
лизирането не е намерила разработка подобна на тази, която 
е налице при изследването на други нравствени проблеми. От 
теоретико-познавателна гледна точка следва да се приеме обяс-
нението, че общите въпроси на самата система на обществено-
то съзнание са оставали недоизяснени, а от тук и специфични-
те признаци за всяка отделна подсистема са били в различна 
степен подценявани. При морала, с неговото повседневно на-
личие и действие, с елементарността и естествеността на нрав-
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ствените чувство, отклик и помисъл тази тема изисква в пови-
шена степен намесата на научно-теоретическото внимание.

Отразявайки ежедневното и непосредственото, нравстве-
ното съзнание остава в най-голяма степен на повърхността на 
социалните явления. То не е насочено към корените на общес-
твено-историческите процеси и още по-малко към опознаване 
на социалните закономерности.

Като явление на масовото емпирическо съзнание в съдър-
жанието на морала се набелязват поне два пласта. На преден 
план това е сетивния момент, в който се проявяват надценяване 
на собствената добронамереност, възприемане на желаното за 
действително, предоверяване на искреността в моралното не-
годувание или възвеличаване, неразбиране на ограничеността 
на моралното чувство и надценяване неговите познавателни 
възможности. От друга страна обобщенията в нравствената 
сфера са колкото присъстващи и мотивирани, толкова и неточ-
ни, неопределени, неясни от гледна точка на научна истинност. 
Обикновено те са резултат на въздействие от други духовни 
фактори, каквато е например религията. В хода на историята, 
религиозните чувство и убеждение се проявяват като редовно 
действащ нравствен законодател. Представите за добро и зло, 
достойнство и чест, справедливост, съвест и т. н. се формират 
именно като наченки във взаимодействието между етиката и 
теологията, обединявайки чувството и желанието за добро с 
вярата в божественото начало. И като следствие нравственото 
начало се свлича от морализиране, при което пристрастието 
на субективизираното виждане, неограничаваната емоционал-
ност и тенденциозната съпричастност надделяват над логичес-
ката строгост и последователност, над мисловната категорич-
ност и безпристрастност.

Синтетичен образ на морализирането се предлага от Олег 
Дробницки: “Морализиране се нарича такова незаконно раз-
ширяване прерогативите на нравственото съзнание …, което 
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се състои в подмяна на научния анализ на обективните закони 
на историята с разсъждения за това, как биха били длъжни да 
се осъществяват историческите събития съгласно с нравстве-
ната идея, със закона за справедливост и т. н.”6

Интерес представляват възгледите на Фридрих Нитче по 
дадения въпрос. Известен адвокат на тезата за “свърхчовека”, 
той се отнася с презрение към простолюдието и “морала на ро-
бите” противопоставяйки му “морала на господарите”. Оттук 
той е критичен и към нравствеността като социално явление. 
Така се появяват и формулировки, които съдържат известна 
доза верност: “Моето основно положение: няма морални яв-
ления, а има само морална интерпретация на тези явления. 
Същата тази интерпретация е от извънморален произход”. И 
още: “Навсякъде, където още не са могли да мислят каузално, 
са мислили морално”. 7; 8

 Наистина авторът е далеч както от 
съвременно разбиране на поведенческата регулация, така и от 
функционално присъщата познавателна ограниченост на мо-
ралните оценки и норми. Но твърдението, че моралът не дос-
тига до опознаване на причинно-следствените връзки в реал-
ните процеси съдържа значителна степен на истинност.

Известна е критиката на Маркс и Енгелс на морализаторс-
кия метод. Маркс прави това и в известната си статия с красно-
речиво заглавие “Морализаторската критика и критикуващия 
морал”. 9 В “Анти Дюринг” Енгелс подробно обосновава огра-
ничеността на морала изобщо и на нравственото негодувание 
в частност.10

Очевиден е характерът на изводите, които следва да се пра-
вят от изследователите и преподавателите на етическата мате-
рия. Те са особено наложителни и като се имат пред вид фор-
мулираните “проблемни ситуации” и “предизвикателствата, 
пред които е изправена етиката в България” в т. 8-ма от пред-
варително приготвения от проф. В. Проданов писмен матери-
ал за нашата “Кръгла маса”. Опасността от прояви на морали-
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зиране е реална, още повече, че в съвременните политически 
битки нравствената аргументация преминава твърде често 
и лесно в морализаторски похвати, при това далеч не само в 
чужбина. При всички случаи съдържателността на спокойния 
и логически анализ, подкрепян от обединения критерий на со-
циално-философската и общосоциологическата мисъл ще е за 
предпочитане пред многословието на лесното вдъхновение и 
на откритата пристрастност.

4. За преподаването по етика. През последните години в 
различни хуманитарни дисциплини (и в разни вузове) се за-
белязва подчертана склонност у млади колеги към изобилно 
цитиране на чужди автори. При това се отива до крайност, 
състояща се в надделяване на изброени авторови мнения за 
сметка на обективно и постъпателно излагане обективната ха-
рактеристика на проучвания предмет на даден курс. Срещат 
се и изрични твърдения, че проблематиката преднамерено се 
излагала чрез “критично” излагане на различни авторови виж-
дания. А като резултат се достига до разпиляване на материя, 
която определено се нуждае от съответен синтез. Следовател-
но въпросът не е само до личен вкус на даден лектор, но и на 
обективно изискване за преподавателска методика, която е 
задължена да се съобразява преди всичко с потребностите на 
студентската аудитория. 

Налице е определено пресилване. То е забелязвано не само 
при лектори по етика, но и по социология, културология, есте-
тика, логика, социология на религията и др. Очевидно, налага 
се съзнателно замисляне и самооценяване у младите колеги 
преподаватели.

5. И последно, макар и не последно по значение. За отноше-
нието между етика и право, включително и за преподаването 
на двете дисциплини. Този въпрос принадлежи към по-общия 
проблем за взаимовръзките между сходни общественонаучни 
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дисциплини, в чийто гранични области повторението и съвпа-
дението на темите са редовно явление.

В общата система на общественото съзнание моралът и 
правото са две “посестрими”, обединявани от една и съща со-
циална функция – поведенческата регулация. При правото тя 
е допълнена и със социалното управление. А като служебен 
термин социалното управление отразява един аспект на дър-
жавната политика. Тук идва на място и наличието на закон-
но обоснована възможност за административна принуда за 
изпълнение на правните норми. За разлика от общественото 
мнение като основа на моралната регулация, държавно-по-
литическото начало, което пряко изразява дадени социално-
класови интереси, се изгражда като определящ фундамент на 
правната нормативност за този случай е полезно да се припом-
ни известната мисъл на немския военен теоретик Карл фон 
Клаузевиц, често повтаряна между двете световни войни от 
миналия век: “Войната е едно обикновено продължение на по-
литиката с други средства”. 11 По отношение на правото тази 
мисъл би могла да звучи и така “Правото е продължение на 
политиката, но с други, нормативни средства”.

При нравствеността нещата не стоят така пряко и очевид-
но. На преден план съобразяването с моралната норма, с идеи-
те-категории добро, дълг, съвест, справедливост, достойнство 
и пр. като че ли показва надполитическо функциониране, не-
идеологическа природа на моралната регулация. Но обществе-
ната практика показва нещо по-друго. Тук вече идват на две 
по-горе споменатите явления на морализирането, демагогия-
та, популизма и т. н.

Самото съпоставяне на морала с правото има и за двете 
дисциплини неоспоримо евристично значение. Достатъчно е 
да се вземе за пример безинституционалността на нравстве-
ността и свърхинституционалната, достигаща и до бюрокра-
тизъм, реалност на правната регламентация. 

По някои проблеми на родната етика
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Теоретическото изследване на правните проблеми има 
своя продължителна история. Изричната писмена фиксира-
ност на юридическия нормативен материал предоставя опре-
делено предимство за научното изследване. Не са малко раз-
работките които ще се окажат в несъмнена полза за етическия 
анализ. Така например в Общата теория на правото дори само 
учението за нормата, за нейната специфика, структура и кла-
сификация представлява сигурен интерес. В Наказателното 
право продължават своята конкретизация от Общата теория 
разработките по темите за вменяемостта и отговорността, ви-
новността, умисъла и небрежността. Те са органически свърза-
ни с проблема за свободата и нравствената отговорност. Осо-
бено характерен е примерът с Конституционното право. Още 
по времето на проф. Стефан Балмезов се отчиташе факта, че 
конституцията не задължава пряко гражданите. Това се из-
вършва от законите и издаваните след тях правилници, които 
се изграждат върху основата на конституцията. Също така и 
проф. Борис Спасов посочваше, че конституцията следва да се 
разглежда и оценява и като официален морално-политически 
кодекс на обществото. В подкрепа на такова твърдение следва 
да са обърне внимание на Преамбюла на всяка конституция, 
където са приведени в качеството им на ръководни принци-
пи основни етически ценности-категории като напр. свобода, 
мир, равенство, справедливост, достойнство и др. Също така 
водещите членове на различните правни кодекси съдържат ре-
дица постановки от общ правно-етически характер. Към тях 
ще прибавим и темите, свързани с правата на личността и се-
мейно-брачните отношения, които изобилстват със свежа кон-
кретно разработена нормативна проблематика.12

Следва да се ограничим с тези бележки и препоръки. На-
дяваме се, че проучени и критически оценени те биха могли да 
бъдат в полза на продължаващото успешно развитие на родна-
та етическа мисъл.
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Размисли за историята на 
българската етическа мисъл

Слави Димитров Славов* 

Тази тема може да се тълкува по два начина: първо, става 
дума за историята на българската етика от зараждането на об-
ществената мисъл в България до наши дни, и за перспективите 
за нейното развитие – насоки, проблеми, конкретни предложе-
ния. Второ, може да се направи научна оценка на постижения-
та на българската етика през последните десетилетия до наши 
дни и да се очертаят перспективите за развитието на етическа-
та наука в близкото бъдеще.

Аз предпочитам първото тълкуване на темата и затова мо-
ите съображения ще се насочат към неговото изясняване.

Характерните особености на обществената мисъл у нас 
през Средновековието се отнасят и до етическата мисъл, която 
се развива в рамките на философско-религиозното светоразби-
ране. Очертават се две насоки: официалната и неофициалната, 
еретическа, но и за двете насоки е характерно доминирането 
на религиозното разбиране и тълкувание на морала, по същес-
тво моралът на вярващия е религиозен, т.е. моралът като прак-
тика и неговото тълкувание, са тъждествени. От това следва, 
че през този период етическата мисъл е част от общия духовен 
поток на епохата и по специално от развитието на религиоз-
но-философските идеи и концепции. Едни или други етически 
въпроси се поставят и тълкуват във връзка с други по-общи 
религиозно-философски, социални и други проблеми. 

* Професор, д. ф. н.
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Това обаче не ни дава основание да подценяваме етически-
те схващания на българските мислители през Средновековие-
то. Напротив, и в тази област на научното познание са създаде-
ни трайни духовни ценности. Имаме предвид, на първо място, 
концепцията на Константин Кирил Философ за двете естества 
на човека – божествено и човешко; съдържанието, което вла-
га в човешкото естество е пълното и абсолютно овладяване на 
всички науки и изкуства. Тази идея, в една или друга степен, съ-
зираме и у учениците на Кирил Философ – Климент Охридски, 
представителите на Охридската и Преславската книжовни шко-
ли и преди всичко при Йоан Екзарх и Константин Преславски. 
Специално искам да подчертая определението на Константин 
Кирил Философ, което той дава на философията като наука и 
етическият аспект на което гласи, че чрез добродетелта човекът 
се доближи до своя създател. А не е ли създателя, Всевишния, 
най-съвършенното, към което се стреми човек? В тази мисъл на 
Кирил Философ ние съзираме вечния стремеж на човека към 
съвършенство, което е преди всичко религиозно-нравствено. 

В основата на християнската етическо-религиозна система 
са понятията добро и зло, които съвпадат с понятията послу-
шание и непослушание. Двете основни оценъчни етически ка-
тегории добро и зло се свързват с отношението на човека към 
своя господар и, в зависимост от това, дали е послушен или 
не, се определя неговият морален облик. Социално-етическите 
идеи на богомилите носят друг заряд – те са изпълнени с обич 
към човека и с ненавист към съществуващите несправедливи 
порядки в обществото. Тяхното учение за видимия свят като 
творение на дявола, който е под негово разпореждане, всъщ-
ност е израз на тенденцията да се ограничи абсолютната зави-
симост на човека от бога, за да прояви той по-голяма самосто-
ятелност в своите действия.

През периода, който разглеждаме, понятията праведен и 
грешен имат подчертано ценностно съдържание, включващи 
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такива елементи като добро и зло, добродетел, порок, истина и 
лъжа. Това означава, че есхатологическите представи са свър-
зани с нравствените категории и преценки, съдбата на душите 
се определя от поведението на човека по време на земното му 
пребиваване, от това, какъв е бил нравствения му облик.

Тук е налице един интересен социално-етически момент: 
представата за праведник съвпада с представата за страдащ, 
изнемогващ, преследван, а за грешници се считат немилости-
вите, жестокосърдечните, които не помагат на бедните и стра-
дащите. В крайна сметка, както посочва акад. Ангелов, поняти-
ята праведен и грешен се превръщат в еквивалент на понятия-
та вярващ и невярващ.

През разглеждания период се появяват и “самобитни твор-
би” на български книжовници, които дават отговори за микро– 
и макрокосмоса, т.е. за вселената и за човека и в този смисъл 
се полагат основите на един научен мироглед (акад. Иван Дуй-
чев). Ние добавяме, че това се отнася и за религиозно-етичес-
ките схващания, тъй като нравствеността е същностна черта 
на човека същностна черта на човека е неговата нравственост. 

През времето на Българското възраждане се очертават две 
насоки на етическата мисъл. От една страна е стремеж етичес-
ките въпроси да се разглеждат чисто теоретически (М. Бала-
банов, Л. Йовчев), без връзка с живота. От друга страна тази 
проблематика се дискутира във връзка с актуалните задачи, 
които стоят пред българския народ, (Паисий, Софроний, Се-
лимински, Л. Каравелов, Ботев, Левски). Върхът на тези усилия 
са етическите възгледи на В. Левски, който всъщност създава 
цялостен морален кодекс на бореца и обикновения българин.

През този период интересът към същността на човека “сам 
по себе си”, към личността заема средищно място в обществе-
ната мисъл. Като червена нишка в творбите на нашите възрож-
денци преминава идеята, че човек е не само творение на божес-
твото, а и на самия себе си, на социалните условия, общността, 
народа (акад. П. Зарев/

Слави Димитров Славов
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В периода след Освобождението (1878) настъпва бурно 
развитие на обществената мисъл, вече в научното поле се изя-
вяват професионални философи и социолози, етическата на-
ука има вече своите първенци: Д. Михалчев, Кр. Кръстев, Ив. 
Георгов. Марксистките автори не разглеждат специално ети-
ческите въпроси и доколкото ги разглеждат, те са под знака на 
догматизма, откъсването от реалния живот, абсолютизация-
та на класовите и нравствени добродетели, представянето им 
като синоним на общочовешките, и пр.

Тук специално искам да отбележа приносите на Георгов 
в историята на етиката, на Д. Михалчев също в историята на 
етиката и за систематичното разглеждане на нравствените 
проблеми, включително и за написването на учебник по етика, 
който видя бял свят преди няколко месеца. Михалчев систе-
матизира всички свои етически публикации; учебникът е един 
венец на неговия принос в етическата наука.

Тук бих желал да споделя някои мисли във връзка с ети-
ческата наука от четиридесетте години до края на осемдесет-
те. Очевидно е, че проблемите на етиката като обществена, 
хуманитарна наука се разработваха на теоретическата основа 
на историческия материализъм, на марксизма, което означа-
ва абсолютизация на класово-партийния морал, до степен на 
отъждествяването му с общочовешкия. Това бе доминиращата 
тенденция и тя е лесно обяснима. Разбира се, трябва да подчер-
таем, че етиката като всяка научна система се развива по си-
лата на своите вътрешни, иманентни закономерности, но като 
обществена, хуманитарна наука е зависимо от и във връзка със 
съответната историческа, социална ситуация. Благодарение на 
първата особеност, у нас и през този период се създадоха ду-
ховни ценности в областа на етичекото познание; българската 
етическа наука е неразделна част от развитието на етическото 
познание в Европа.

Размисли за историята на българската етическа мисъл
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За съжаление в наши дни по този въпрос има две абсолю-
тизации: първата, че етиката у нас се развива само под влияние 
на съветската, трудовете по етика са в духа и върху основата 
на марксистката методология, и втората, че тя се е развивала 
преди всичко под влияние на европейската и американската 
етическа мисъл. Нито първото, нито второто а верни. Абсо-
лютизацията не е приятел на истината и доброто (Аристотел). 
Освен това, има достатъчно аргументи да твърдим, че през раз-
глеждания период у нас доминиращата е тенденцията за мар-
ксистко разглеждане на етическите проблеми, което не е било 
пречка нашата обществена мисъл да е в унисон с европейските 
тенденциите. И няма защо да подценяваме този период от раз-
витието на етическото познание. Защото всичко действително 
е разумно и всичко разумно е действително (Хегел). Това, кое-
то е, друго не е могло да бъде, ако е могло, щеше да е друго.

Как виждам “утрото” на етиката у нас?
Според мене назряла е научно-теоретичената и социална 

потребност от поглед към историята на етиката (не само на 
нашата). В това отношение усилията на Д. Михалчев и Ив. Ге-
оргов, които посветиха студии по история на етиката, трябва 
да бъдат продължени. На историята на българската етика съм 
посветил два труда, но е време да се напише цялостен труд. 
Това не е толкова лесно, за което говори и факта, че за т. IV на 
“Българската философска мисъл” нашите етици (от тогаваш-
ната секция “Етика”), не представиха материал за съвременно-
то състояние на етическата наука у нас.

Освен това, струва ми се, че в условията на глобализация-
та, е нужно да се осмисли, анализира и систематизира от ети-
ческа гледна точка, процесите протичащи по света и у нас.

В нашето, по същество болно в духовно отношение общес-
тво, етическата наука, очевидно, има да играе важна роля. И тя 
ще я изпълни.

Аз вярвам в това!

Слави Димитров Славов



63

Френската философия и 
българската етическа мисъл. 
Проекции и акценти на влияние

Татяна Батулева*

В своето развитие българската философска култура вина-
ги е била част от европейското културно пространство. Под 
една или друга форма, макар и с известно закъснение, в нея 
са се проецирали идеите на най-напредничави мислители на 
века. Характерно за философските влияния като цяло е, че те 
се вписват в националното пространство най-вече в две фор-
ми: като създаване на индивидуални теоретични концепции 
и като част от философската култура, т.е. като съвкупност от 
идеи, теории и възгледи, които присъстват в несистематизиран 
вид в естетиката и социологията, поезията и литературата.

В това отношение етиката не прави изключение. Напротив, 
в определени моменти от своето развитие българската култура 
проявява най-силна избирателност именно към етическите 
идеи. Пример за това е българската философска мисъл през 
Възраждането, когато идеите на френските просветители и 
материалистите-енциклопедисти стават неделима част от бъл-
гарския интелектуален климат.

Това до голяма степен е свързано с характера на българ-
ското национално Възраждане. Носейки типичните черти 
на Европейския ренесанс, то в същото време се осъществява 
при липса на национална независимост и духовна самоопре-
деленост. Негова особеност е фактът, че включва три етапа от 

* Старши научен сътрудник, д-р в ИФИ-БАН
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развитието на европейската цивилизация – Ренесанса, Прос-
вещението и буржоазната революция, преплетени в общия ис-
торически процес. Това поражда и необходимостта от бързо 
усвояване на типичните за западните страни демократични 
придобивки, сред които водеща е ролята на Франция.1

На първо място рецепцията включва приемането на идеи 
в несистематизиран вид, които създават общ интелектуален 
фон, свързан с основните нужди в развитието на общество-
то. Тезите за ролята на науката и изграденото на утилитарен 
принцип образование, за единство на национално, етническо 
и духовно освобождение, за водещата роля на нравственост-
та и обществения интерес, за морала като основа на разумно-
то законодателство, за естественото равенство между хората 
стават основа за формирането на ново интелектуално съзна-
ние. Пътищата за това усвояване варират между директните 
контакти с френското образование и познаването на творбите 
на най-изтъкнатите френски мислители. Имената на Волтер и 
Русо, Дидро, Монтескьо и Тюрго многократно се цитират на 
страниците на списанията Знаме и Читалище.2

Второто равнище на усвояване намира израз в опитите за 
създаване на самостоятелни теоретични системи, които въп-
реки еклектичността и многообразието си, са показателни за 
селективното усвояване на идеите на френските философи. 
Няма да бъде пресилен изводът, че наред със социалните идеи, 
водеща роля имат етическите концепции и че именно те доп-
ринасят за формирането на собствено философска, различна 
от религиозната, проблематика. Така например, българското 
общество вече познава имената на Хегел, Кант и Фихте, които 
въпреки че многократно се споменават, не успяват истински да 
се впишат в националната философска култура. Подобен е и 
случаят с Монтескьо, чийто аристократичен либерализъм като 
цяло остава чужд на българския интелектуален климат. В за-
мяна на това идеите на френските материалисти и енциклопе-

Татяна Батулева
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дисти, на Хелвеций и Холбах, намират отзвук и стават основа 
за самостоятелни творчески търсения, в които етиката, наред с 
идеите за познанието и обществото, си остава основна ориен-
тация. Предпочитанието на българските мислители към ети-
ческата проблематика е свързано с необходимостта от модерно 
образование на майчиния език и от нов лаически морал като 
отрицание на наложения от гръцкото духовенство религиозен 
морал.3

Иван Селимински например изгражда цялостна етичес-
ка концепция. Под влияние на френското просветителство той 
дефинира философията като етика. Според него това е “наука, 
ориентирана към щастието на човека”, която има за материал 
ума, за оръдие – науката и за цел – щастието. Всяко човешко 
същество счита щастието за непосредствена предстояща цел, 
към която се стреми и за която действа. Главна роля в тази на-
сока играят просветеният разум и любовта към обществено-
то благо, а не конкретната форма на управление. Селимински 
подчертава относителния характер на категориите “добро” и 
“зло” за разлика от абсолютизирания характер на религиоз-
ните категории.4 В съответствие с етиката на утилитаризма 
той обосновава необходимостта от постигане на обществено 
полезно знание. “Учение, ненужно на живота, на естествено-
политическите и нравствените нужди на народа ни, е глупост”, 
пише той. Подобна ориентация има своите корени в трудовете 
на добре познатия на Селимински Холбах. Към общата евде-
монистична насоченост на етиката на Хелвеций, която прев-
ръща щастието във върховен нравствен критерий и сила, спо-
собна да мобилизира възможностите на човешкия род, Холбах 
прибавя тезиса за значението на общественото благо и поставя 
тясна връзка между моралните изисквания и гражданските за-
дължения. Добродетелен е този, който допринася за щастието 
на хората около него, а те от своя страна, допринасят за него-
вото щастие.

Френската философия и българската етическа мисъл ...
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Селимински отхвърля схоластичната философия, която 
“отклонява човека от естественото му предназначение” и се 
обявява за нов подход. За него философията е преди всич-
ко практическа – тя е мироглед и етика, чрез която човек се 
включва в кръга на обществениците. В статията си Религията, 
нравствеността и естественото предназначение на човека 
той свързва човешката нравственост с “естествения нагон за 
самосъхранение”. Отново в духа на Холбах издига тезиса за 
значението на възпитателния процес за нравствеността. Раз-
глежда свободата не само като индивидуално спасение, но и 
като политическа независимост и духовно разкрепостяване, 
постигнати чрез нравствено възпитание и просвета.

Селимински обосновава възгледите си и с тезата на Хел-
веций за единна човешка природа и липса на висши и низши 
народи. Подчертава, че народът трябва да бъде възпитаван в 
дух на етичност, в изпълнение на свещените задължения към 
обществото, родината и по силите си към целия народ, с което 
да допринесе “в грамадната обща на човешкото общество цел”. 
В духа на френския утопичен социализъм изгражда и възгле-
дите си за отношението личност – общество. Основният нрав-
ствен закон за справедливостта във всички човешки общества 
той формулира като закон за дълга и правото.5 

Влиянието на френската просвещенска етика се долавя и 
при Лазар Йовчев – основател на деонтическото направле-
ние в българската възрожденска епоха. Йовчев приема дълга за 
основен двигател на човешките дела. Все пак, като следва про-
караното от Хелвеций разграничение между личен, съсловен 
и обществен интерес и за съвпадението между обществен и 
правилно разбран личен интерес, Йовчев отдава значение и на 
интереса, подчертавайки че той движи света и в него се състои 
щастието. Естествено тук влиянието е частично и не надхвър-
ля цялостната му деонтическа ориентация. 6

Татяна Батулева
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По-значимо то е при Тодор Икономов, който в Силата на 
идеите разглежда просветата като основен двигател на общес-
твения прогрес и подчертава, че съвършеното законодателст-
во е немислимо без висок морал. В тази връзка е и особената 
роля, която се отрежда на младежта.7

Белези на френско влияние се откриват и в етико-социо-
логическата концепция на Васил Друмев, независимо от ней-
ната обща богословска ориентация. Друмев разглежда разви-
тието на обществото като закономерен обективен процес, в 
който всички явления са причинно детерминирани. В духа на 
френското просветителство и особено на Хелвеций, Друмев 
разглежда науката като главен фактор на социалния прогрес и 
предпоставка за хармоничното развитие на обществото.8

Етически акценти са налице и в социологическата концеп-
ция за прогреса на Марко Балабанов, издържана в духа на 
френската обществена мисъл от ХVІІІ в. Прогресът се разг-
лежда като необходимост, като обективен и необратим процес, 
обусловен от разума, който осигурява непрестанния, макар и 
бавен, ход на човечеството към идеалното съвършенство. В 
своя труд Руини Волней свързва възхода и съхранението на 
човечеството с неговото нравствено усъвършенстване. В про-
изведението си Реч върху непрестанния прогрес на човешкия 
дух Тюрго още преди Конт набелязва трите стадия на социал-
ната динамика и поставя в основата на прогреса нравствено-
то усъвършенстване, а Кондорсе свързва прогреса с науката и 
принципите, които стоят в основата на всяка хуманна етика. 
В статиите си Напредъкът и Що се състои напредъкът Марко 
Балабанов подчертава, че прогресът е сложно социално явле-
ние, в чиято основа стои комплекс от фактори, като водещо 
място заемат разумът, нравствеността и материалното усъвър-
шенстване. Подобно на Тюрго и Кондорсе българският мисли-
тел обвързва факторите на прогреса с принципите на етиката, 
защото човешкият напредък би бил несъвършен, ако се пре-
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небрегнат предписанията на вечния закон на нравствеността. 
Социалната динамика се схваща преди всичко като нравстве-
но и интелектуално усъвършенстване.9

Така, допринасяйки за решаването на сложните социално-
политически проблеми на българското общество, изградените 
под влиянието на френските философи етически концепции 
бележат и един от аспектите на връзката на българската кул-
тура с европейските ценности, поставят основата на диалог 
между най-напредничавите достижения на западната култу-
ра и българския интелектуален климат. В борбата си срещу 
чуждото господство в своето битие на хора и интелектуалци, 
утвърждавайки универсалните етически ценности, те стават 
пример за хармония на действеност и рефлексия, на универ-
сално и национално.10

В периода между двете войни проекциите на френския по-
зитивизъм намират израз най-вече в интереса на българска-
та философска култура към културно-историческата школа. 
Един от примерите за това е монографията на Н. Алексиев Ипо-
лит Тен и неговата философия на историята. В нея Алексиев 
подчертава значението на Теновия метод, като в същото време 
подлага на критика теорията му за отношението индивид/сре-
да. Според него тя е непълна, защото индивидите не са прости 
проводници на влияния, а активно преобразуват средата. Тях-
ната връзка следва да се определи като взаимоотношение, а не 
като едностранна зависимост. Наред с това според него теори-
ята за доминантния белег, който Тен разглежда като зародиш 
на цялото бъдещо развитие и на индивида, и на обществото е 
непълна. По-положително е отношението му към единството 
на трите фактора раса, среда и исторически момент, опреде-
лящи едно “общо нравствено състояние”, чийто израз стават 
литературата, политиката, културата и религията.11

Влиянието на позитивизма се чувства и при Ст. Михайлов-
ски. В своята Метаполитика той нееднократно подчертава, 
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че прогресът във вътрешния, духовния свят на човека трябва 
да предшества прогреса във външния веществен ред. Според 
българския мислител всяко външно преустройство представ-
лява отражение на вече постигнато вътрешно усъвършенст-
ване. В случая влиянието на позитивистката философия не е 
само асоциативно. Следвайки Конт, Михайловски подчертава, 
че всяка реформа трябва да започне от съзнанията на хората, 
че “преди да променим закона, трябва да променим човека”. За 
обосноваване на тезите си, Михайловски активно прибягва до 
Конт, Тен и Фуйе. В разработената от Конт социална динамика 
етапите на обществената еволюция не само съответстват, но и 
се предхождат от етапите в интелектуалното развитие. Идеал-
ното се оказва първично. “Политическата свобода произхожда 
от моралната свобода”. Теорията на Конт за действения, во-
дещ характер на идеите намира своеобразно продължение и 
у Фуйе, който изгражда концепцията си върху термина “идея-
сила”. Прецизният анализ обаче показва, че в концепцията на 
българския мислител нравствено-етичният елемент дори е 
изнесен на преден план. Причините за това се крият в цялос-
тното формиране на Михайловски като мислител. Още през 
1872 г. той пише статията За нравствеността на един народ, 
в която разглежда моралната еволюция като предпоставка за 
по-съвършено обществено устройство. Така влиянието което 
изпитва по линия на френските просветители запазва силата 
си и в годините след Освобождението.

В периода между двете войни особено влияние оказва ин-
туитивната философия на Анри Бергсон. Автори като А. Или-
ев, Ст. Гидиков, Е. Попдимитров, Саръилиев до голяма степен 
се обявяват за последователи на Бергсон. Това има своите ети-
чески проекции и в българската педагогическа мисъл. 

Автори като В. Манов, И. Йотов, Ст. Гидиков се опитват да 
превърнат интуитивността в нов дидактичен принцип. През 
1929 г. в серия от статии В. Манов предлага преобразуване на 
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учебната практика на основата на интуитивността. Според него 
това е способност за активно съсредоточаване на съзнанието 
върху сетивния материал с цел откриване на закономерности 
и правила, които не са дадени непосредствено в сетивния ма-
териал. “Интуитивното съзерцание е най-висшата нагледност 
като последица от самотворчеството на съзнанието”. За ”над-
сетивно преработване на интуитивния материал апелира и Ат. 
Илиев в статията си Интуицията при обучението в средни-
те училища. При обучението в средните училища интуицията 
следва да се използва при разрешаването на спорни въпроси в 
науката. Това според него се постига чрез поставяне на учени-
ка в състояние на проблемна неяснота.

Иван Йотов също работи под влиянието на Бергсон. Като 
подчертава, че Бергсон е уловил пулса на новото – да се осво-
боди от интелектуализма и техницизма, той споделя възгледа 
му за свободата на волята. Според него свободата на волята е 
факт, който се чувства, но не може да се обясни. Възприема я 
като акт, изцяло лишен от детерминизъм. Свързва я с пробле-
ма за отговорността, и я превръща в програма на освободения 
от оковите на материалното и механичното човек. 

В духа на Бергсон Стефан Гидиков разглежда еволюци-
ята като дематериализация, освобождение и разширяване на 
съзнанието, докато инволюцията е материализиране на духа, 
диференциация и обособяване. В статията си Светът – нрав-
ствена задача той разглежда нравствеността като широко по-
нятие, което включва не само човешкото съзнание и общество, 
но и неодушевените неща и света изобщо, отхвърля наличието 
на две начала – материя и дух и приема, че духът обема в себе 
си всички прояви. Успоредно с развитието на душевността 
върви и нравственият напредък. Нравствеността е и съзнате-
лен, и безсъзнателен стремеж на всичко съществуващо да тър-
си “такова състояние на душата, в което тя открива възторга 
и опиянението от безкрайната любов към всичко съществу-
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ващо”. Така поставя нравствеността във връзка с всемирното 
развитие, а не я затваря в човешкото и обществено битие. Из-
вежда я извън практическите нужди на обществения живот и 
я превръща в онтологичен проблем.12

90-години на миналия век бележат нов акцент в присъст-
вието на френската философия у нас. Няма да бъде пресилено 
да заявим, че в това отношение също водещи са етическите 
акценти. Трайното присъствие в българския интелектуален 
дискурс на теми като границите и степените на толерантност-
та, другостта и отношението към другия, срещата като раздяла 
и пространство на взаимност, съотношението между съхраня-
ване, разширяване и заличаване на идентичността са в значи-
телна степен формирани под влияние на съвременните френс-
ки автори като Левинас, за когото етиката е първа философия, 
Рикьор, който по собствените му думи винаги се е движил на 
границата на рефлексивната и аналитичната философия, имай-
ки за хоризонт и определена етика, на Дерида, чиито последни 
семинари са посветени на чужденеца и чуждото, гостоприемс-
твото и враждебността, прошката и ролята на посредника.13

Същевременно този тип рецепция има своите особенос-
ти. Той се осъществява във времето на деконструктивисткия 
подход, при който прочитът напуска собствените си очертания, 
за да навлезе в граничното пространство между двата текста. 
Читателят не възпроизвежда, той става съавтор в изграждане-
то на това пространство в ситуация, при която само контра-
сигнатът извиква сигнатурата. Той не е обектно придаване на 
смисъл, така, както и текстът не е обект на прочита. 

Самата рецепция също носи белезите на усуканото прос-
транство и граничния прочит. И още нещо. Не е ли отдавна 
съществуващото, макар и оспорвано, понятие “философска 
култура” израз на отварянето на философията към нейните 
гранични полета и път към преодоляване на опозицията наци-
онална/световна философия? Дори и скептично настроените 
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не могат да отрекат легитимността на изследваното явление: 
проекцията на философските идеи и концепции в културата, 
протичаща най-често под формата на скрит диалог, без тър-
сене на произход и опит за систематизация. Нещо повече, до 
голяма степен пълното легитимиране на пространството на 
философската култура е в съзвучие с редица съвременни тео-
рии. Както тезата за мобилния характер на културния субект 
и поточния характер на културните явления, така и тази за на-
личие на когнитивно (различно от афективното) несъзнавано, 
само потвърждават “двойното оплитане” на подобно гранично 
поле. Не носи ли философската култура белезите на един им-
плицитен множествен контрасигнат и не е ли нейното легити-
миране движение в граничността, там, където философията е 
приела самоубийството на преводимостта пред това на затва-
рянето и непреводимостта си?

Този тип рецепция идва да покаже, че ако си послужим с 
думите на Р.-П. Дроа “може би се приближаваме към време-
то, в което ще престанем да противопоставяме етика и логи-
ка, древна мъдрост и съвременни теоретични системи, за да 
разберем, че всяка философия се движи върху два регистъра. 
Концептите винаги крият определен морал, а всяка етика за-
действа определена логика” 14.
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Български дисертации в областта на 
етиката от края на ХІХ – началото на 
ХХ век
(Няколко бегли щрихи от европейското 
влияние върху етиката в България)

Латьо Латев*

Етиката е първата философска дисциплина, по която се об-
разоват и профилират българските философи. Показателно е, 
че първият действително специализиран в областта на фило-
софията българин – Ив. Георгов, завършва философското си 
образование с дисертация по етика и от 1889 г. завежда катедра 
по история на философията и етика в новооткритото Висше 
училище. Значително присъствие на етическа проблематика 
ще установим, ако се вгледаме и в дисертациите на други бъл-
гарски философи след Освобождението. Трябва да се подчер-
тае, че приблизително една четвърт от общия брой на немско-
езичните български дисертации от края на 19 и началото на 20 
век е от областта на етиката. 

Един бегъл преглед на немскоезичните български дисер-
тации през означения период показва наличието на опреде-
лени тематични кръгове в етическата проблематика, които са 
занимавали още в първоначалния период на професионално 
формиране българските философи. На преден план изпъква 
ориентацията към немските етически учения и на първо място 
– Фихте, тъй като няколко български философи са учили при 
последователя на този немски класик Р. Ойкен. Един от първи-
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те български докторанти по философия в Германия е именно 
споменатият Иван Георгов. Той защитава докторската си ди-
сертация на тема “Монтен като представител на релативизма 
в морала” (Montaigne als Vertreter des Relativismus in der Moral) 
през 1889 г. в Йена под ръководството на Р. Ойкен. След като 
излага възгледите на Монтен, Георгов отправя и съществени 
критични бележки към тях. Според него нравствените оцен-
ки имат нормативен характер, те се основават на определени 
принципи, които им придават общовалидност. Той счита за 
основен принцип на морала безкористието, защото върху его-
изма не може да се построи общозначим морал. Георгов вярва 
в моралния прогрес, тъй като смята, че независимо от различ-
ните схващания за добро и зло, всички хора изхождат от “доб-
рата воля”, т.е., стремят се винаги към доброто. И макар че в 
нравствеността съгласието се постига по-трудно, отколкото в 
познанието, Георгов вярва, че и в нравствената област хората 
вървят към сближаване. Така той отхвърля основанията на мо-
рала, който изповядва Монтен и който авторът назовава “рела-
тивистично-утилитаристичен”.

Може би най-успешният български ученик на Ойкен, що 
се отнася до качествата на дисертационния труд, е Атанас Ди-
митров. Докторската дисертация, която той защитава през 
1898 г., е озаглавена “Психологическите основи на етиката на 
Й. Г. Фихте, изведени от нейния целокупен характер”1.Това е 
една солидна работа с изразено концептуален подход при раз-
глеждането на проблемите в обсега на избраната тема. За да 
очертае характера на етиката на Фихте, Ат. Димитров прави 
доста пространен анализ на исторически възникналите ети-
чески системи, които той, следвайки известни немски исто-
рици на философията, дели на два вида – релативна и абсо-
лютна етика. Димитров изтъква, че борбата между тях е израз 
на сблъсъка между категориите идеалност и реалност и виж-
да своята задача в намирането на среден път, който е и пътят, 
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очертан от Фихте. В изпълнение на тази задача той предприе-
ма една впечатляваща реконструкция на хода на развитието не 
само на етическата мисъл, но и на философията. Трябва да се 
изтъкне, че дисертационната работа на Ат. Димитров е високо 
оценена от самия Р. Ойкен, който я окачествява като “изклю-
чително солидно изследване”. Ученик на Ойкен също е Васил 
Николчов. През 1898 г. той защитава почти едновременно с Ат. 
Димитров дисертация на тема “Проблемът за злото у Фихте”. 
Авторът прави исторически преглед на литературата за този 
според него стар колкото самото човечество проблем и стига 
до извода, че за различните философи и учения общо досто-
яние става едно оптимистично заключение: злото има изцяло 
релативна природа2. 

Има още един български философ, който се занимава с 
етиката на Фихте, макар и не под прякото ръководство на Ой-
кен. В гр. Лайпциг в 1900 г. Харалампи Иванов защитава дисер-
тацията “Изложение на етиката на Фихте във връзка с нейните 
философски предпоставки” (Darstellung der Ethik J.G.Fichtes im 
Zusammenhange mit ihren philosophischen Voraussetzungen). 

Освен преките ученици на Ойкен, които признават в сво-
ите дисертационни трудове неговия принос за приключването 
на философското им образование, в Йена защитават дисерта-
ции още няколко български философи. Един от тези българи 
е Теодор Иванов. В 1893 г. той защитава дисертация на тема 
“Отстъпленията на Щайнтал от Хербарт в областта на елемен-
тарното етическо учение”. Една от основните тези на автора 
е, че най-важният признак за пригодността на всяка етика се 
състои в достижимостта на афиширания от нея идеал.3 По-
нататък Иванов прави паралел между етическите учения на 
Хербарт и Щайнтал. Изводът, до който стига, е, че в етиката 
на Щайнтал има много отстъпления от етическото учение на 
Хербарт, които не са напредък, а крачка назад в етическата те-
ория.4 Две години след Т. Иванов защитава дисертация Никола 
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Петков. В дисертационния си труд “Целта на възпитанието и 
еволюционизмът в етиката”5 авторът търси етическите основи 
на възпитателния идеал. За тази цел той прави обхватен исто-
рически обзор, с който се опитва да отговори на поставения в 
началото въпрос: дали нравствеността може да се разглежда 
като нещо абсолютно.6 Той излага възгледите по този въпрос 
в античността, новото време, разглежда поотделно концепци-
ите на Хербарт, Шефле, Паулсен, Вунд, дарвинизма (и по-общо 
еволюционизма). В изложението са вплетени много критични 
бележки към засегнатите етически теории, а заедно с това и 
редица задълбочени интерпретации. Доколкото еволюциониз-
мът е бил в апогея на влиянието си, сред българските филосо-
фи личи засилено внимание и към еволюционното учение на 
Дарвин и Спенсър, тъй като в този период то е имало мощно 
влияние в различни направления, включително и в етиката. В 
1903 г. в Цюрих Елена Ганева защитава докторската дисерта-
ция “Моралният дълг при Дарвин и Спенсър” (Die moralische 
Verpflichtung bei Darvin und Spenser). В 1912 г. отново в Цюрих 
известният по-късно педагог и университетски професор М. 
Герасков успешно завършва докторантурата си с труда “Нрав-
ственото възпитание според Спенсър с оглед неговата морал-
на философия и учение за развитието” (Die sittliche Erziehung 
nach H. Spenser unter Beruecksichtigung seiner Moralphilosophie 
und Entwicklungslehre). На същото място две години по-късно 
преминава защитата на Мария Кабакчиева по темата ”Върху 
опита на Гюйо за обосноваване на етиката като наука” (Ueber 
Guyaus Versuch, die Ethik als Wissenschaft zu begruenden). 

Определен етически смисъл има и дисертацията на Т. Кулев 
“Свободата на волята и основните понятия нa наказателното 
право” (Kulew, Theodor, Das Problem der Willensfreiheit und die 
Grundbegriffe des Straffrechts (защитена в Страсбург 1904 г.) Ав-
торът е ученик на последователя на Вунд Ван Калкер и откри-
то афишира пристрастието си към критическия реализъм. Но 
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на тази основа той прави един от най-задълбочените анализи 
на проблема за свободата на волята в българската философска 
мисъл. Подобна е и дисертацията на Филип Манолов “Свобо-
да на волята и възможност за възпитание (Спиноза, Лайбниц, 
Шопенхауер)”, защитена същата година в Берн. През 1914 го-
дина в Берлин Борис Попов защитава дисертация “Опит за 
исторически обзор на етическите методи във философските 
системи от Платон до Кант. Принос към историята на етичес-
ката методология”. Тя трябва да се отбележи като единствена 
по рода си дисертация (сред българските), посветена на мето-
дологически проблеми на етиката. В 1891 г. в Лайпциг Захари 
Димитров защитава дисертация на тема “Малоценността на 
човешкия живот при първобитните народи и нейните при-
чини” (Die Geringschaetzung des menschlichen Lebens und ihre 
Ursachen bei den Naturvoelkern). Това е едно изследване на гра-
ницата на етиката и народопсихологията, извършено под вли-
яние на обоснованата по това време от Вунд народопсихология 
( не случайно, защото самият З. Димитров е ученик на Вунд). 
В 1915 г. в Берн защитава дисертация Зоя Ставрева на тема 
“Състраданието като фундамент на морала при Шопенхауер” 
( Mitleid als Fundament der Moral bei Schopenhauer). Това е една 
от малкото български дисертации, защитени от жени, която се 
отличава и с дълбоко аналитично вникване във философия-
та и етиката на Шопенхауер. Интересно е да се отбележи, че в 
периода между двете световни войни специално при дисерта-
циите интересът към етическите проблеми като че ли напълно 
секва. Доста по-късно вече, в 1943 г., в Тюбинген защитава ди-
сертация Д. Иванчев на тема “Етическите възгледи на В. Дил-
тай” (Die ethischen Auffassungen Wilhelm Dilteys).

Наистина, посочените дисертации са преди всичко завър-
шващ етап на едно солидно философско образование. В тях не 
винаги проличава самостоятелно мислене и оригинални идеи. 
От друга страна, тези дисертации не могат да се разглеждат и 
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като плод на пряко и еднозначно влияние, доколкото те са из-
пълнение на определена задача, свързана с предварително фик-
сирана тематика. Наред с другото тук отчетливо се налага въп-
росът за обхвата и същността на влиянията върху българската 
философска мисъл и същевременно за изявите на самобитност 
и оригиналност. Възниква дори въпросът, до каква степен тези 
философи и произведения (в случая – дисертациите) принад-
лежат към фонда на българската философска мисъл, доколко-
то са реализирани изцяло в условията на чужда такава. Това, 
разбира се, е въпрос, който изисква по-задълбочено изследва-
не и обсъждане, но казано в по-общ план, в повечето случаи 
по-късната реализация на съответния философ във родната 
страна почти еднозначно определя принадлежността му към 
националната философска мисъл.

Макар да остават почти скрита част от историята на бъл-
гарската философия, описаните дисертации все пак са предс-
тавителни за нашето философско развитие през дадения пери-
од. В крайна сметка по този начин виждаме да се запълва една 
страница от формирането на българската философска мисъл 
и етика. 
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Зоя Ставрева (1883-1962) – 
основоположник на метаетиката 
в историята на българската 
философия

Росина Данкова*

Зоя Ставрева е родена във Велико Търново през 1883 г. 
(умира през 1962 г.) През 1914 г. завършва философия и става 
доктор на философските науки. След завършване на образова-
нието си работи като учителка в Девическата гимназия – Вели-
ко Търново. Председател е на учителския въздържателен съюз 
с център Велико Търново през 1924-1925 г. Изнася доклади на 
световни конгреси във Виена, Хага и Хелзинки. На конгрес във 
Велико Търново през 1931 г. става инициатор за обединяване 
на всички въздържателни съюзи. Член е на Класния учителс-
ки съюз, на ученическо дружество “Радост”, деец на дружество 
“Червен кръст”.

Д-р Зоя Ставрева е автор на философски и педагогически 
статии, публикувани в учителски вестници и списания, в об-
щинския вестник “Велико Търново” и др. През 1940 г. Младеж-
ки червен кръст – София я награждава със Знак за отличие I 
клас и свидетелство. Умира през 1950 г.

В личния фонд на д-р Зоя Ставрева, съхраняван в ДА -Ве-
лико Търново, се пазят докторската ѝ дисертация (на немски 
език), кореспонденциите ѝ с УС на Съюза на учителите, с деви-
ческата гимназия “Митрополит Климент”, с женското благот-
ворително дружество “Труд” в Трявна и др. 

* Доцент, д-р, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
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*
Докторската дисертация на Зоя Ставрева “Das Mitleid als 

Fundament der Moral bei Schopenhauer”(“Състраданието като 
фундамент на морала при Шопенхауер”) е защитена в Берн по 
проблемите на метаетиката.. Тя е приета за защита през 1914 г., 
а утвърдена през 1915 г. Първият превод на тази дисертация е 
издаден във В. Търново през 2000 г.1 В дисертационния труд се 
развиват оригинални схващания върху основата на метаети-
ката. Ценността, доброто, нравственият и естетическият иде-
ал, проблемът за метафизиката на доброто (и злото) и др. са 
разгледани в контекста на метаетиката като метафизика на 
нравствеността. 

Философията на нравствеността (етиката) изследва отно-
шението човек-ценност, мотивиращо съществените нравстве-
ни цели на човешкия разум. Анализът на специфичните етични 
форми на познание и тяхното значение за моралната постъпка 
(и нейната оценка) обуславя и анализ на специфичния соци-
ален (и индивидуален) континуум на “моралния закон в нас”. 
Тук “звездното небе” (И. Кант) се съизмерва с метафизиката 
на Доброто, което Е въпреки злото. В този смисъл З. Ставрева 
прилага метафизичен подход при съпоставяне етиката на Кант 
и Шопенхауер.

Реконструкцията на историческите нравствени ценнос-
ти в контекста на настоящето с оглед на бъдещето има за цел 
да съдейства за изграждане адекватна на съвременната ду-
ховна ситуация нравствена култура на българина и неговите 
морални устои. В това отношение нравствените ценности се 
включват също в предметния обхват на метаетиката. Тук ос-
новна роля има познанието от нравствени принципи, които 
играят роля на основополагащи идеи. 

Дисертацията на Зоя Ставрева с основание пробужда раз-
мисли върху миналото, настоящето и бъдещето (като етически 
акт и като културен феномен) от гледна точка на съвременната 
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нравствена деградация. “Бог умря”, но като че ли с него умряха 
и нравствените идеали, от които днес се нуждаем.

Първоосновите на смисъла могат да бъдат разглеждани 
и в чисто етически план, когато са редуцирани до проблема 
за смисъла на живота. Езикът се схваща като дом на битието 
и е свързан със светогледа и картината на света. Езикът крие в 
себе си отделни схаващания за смисъла на живота и човешките 
интенции. Като система той оправдава и тълкува свойствени-
те за тази система морални норми, показва в името на какво е 
необходима предписаната от нея дейност. Въпросите на мета-
етиката не са откъснати от въпросите на битието, а са “вко-
ренени” в него, тъй като от върховното Благо произлизат 
висшите родове на битие и мислене. Проблемът за смисъла е 
проблем не само на метафизиката, но и на метаетика. 

След като се завръща в България Зоя Ставрева търси прак-
тическа реализация на тези идеи във В. Търново и обуславят 
нейната дейност тук. Анализира нормите на поведение (като 
общовалидни), които се задават във всяка конкретна ситуа-
ция. Последната се подвежда под определен принцип, който 
всъщност съдържа в себе си съответна основополагаща идея. 
Тук метафизиката на морала се изразява чрез категоричност.

З. Ставрева се стреми да открие последното основание на 
онова, което е морално биващото. Затова и нравствеността 
се схваща като естествено състояние на душевната приро-
да, която се изявява чрез принципа “Бог в материята”. В този 
смисъл етиката е нормативна и търси основите на моралното 
добро. Нравственият принцип е това, към което трябва да се 
стреми човешкото поведение, за да осъществи такова морал-
но добро, което да е валидно и за човечеството. От паралела, 
направен в преведената докторска дисертация става ясно, че З. 
Ставрева определя като морални онези действия, които са 
лишени от егоизъм. Но за обществото са важни и постъпки-
те, при които волята се ръководи от висш нравствен дълг. Под 
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дълг З. Ставрева разбира необходимост от морално действие, 
породено от нравствен принцип. Същевременно нравствена-
та постъпка е действие, чието неизпълнение наранява някой 
друг. Подобно бездействие е неморално. Но има и бездействие, 
което мълчаливо следва нравствения принцип. Едно неиз-
пълнено действие може да съдържа вина само когато някой се 
чувства длъжен другиму. Това е схващането на З. Ставрева за 
условен дълг и условен морал. Само моралът без обещание за 
награда или заплаха от наказание е мотивиран чрез висшите 
цели на разума и е в съотнесен с върховното Благо.

В докторската дисертация на З. Ставрева научно е предс-
тавена Шопенхауеровата нравствена философия както в синх-
ронен, така и в диахронен план. З. Ставрева решава въпроса за 
удовлетворението на метафизическите потребности на човека, 
за освобождаването от времевото битие спрямо всякакви ко-
ристни постъпки. Това схващане намира широко приложение 
в нейната педагогическа (творческа и практическа) дейност. 
Бъдещето в значителна степен зависи от нравствения избор в 
настоящето. Истинската нравственост не допуска нито подце-
няване, нито надценяване на страданията в света. Истинският 
морал не се нуждае от пълен отказ от света и отричане волята 
за морален идеал, насочващ към върховното Благо.

От казаното дотук става ясно, че със своя дисертационен 
труд З. Ставрева полага основата на метафизичния анализ в 
съвременната българска метаетика. Метаетиката е философс-
ка наука и трябва да се схваща като метафизика на нравст-
веността. В противен случай, подчертава авторката, етиката е 
застрашена да остане само нормативна наука за етикета, без да 
е осъзнала своите първооснови. Подобно схващане за метае-
тиката показва нуждата от метафизичен анализ на понятието 
добро, а също така и недостатъчността на досегашния нравс-
твен опит за онтологичното и гносеологичното определяне на 
тази етична категория.
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В своята докторска дисертация З. Ставрева доказва, че 
моралният смисъл на доброто се разкрива чрез категоричния 
императив, имащ за цел присъединяване природата на чове-
ка към доброто като принцип. Самият категоричен императив 
подлежи също на метафизично обосноваване в съответствие 
с определени ценностни критерии, мотивирани от висшите 
цели на етическия разум. Природата на доброто е определящ 
фактор в Универсума, който не може да бъде изолиран от ек-
зистенциалното битие, т.е. дългът е съотнесен с благочестие-
то и актуализиран като дълг в действие. Показва се, че идеята 
за произхода на нравствените понятия е в основата на етиката 
като метафизика на нравствеността. В метафизиката на мора-
ла аналитичните съждения разглеждат част от субекта, а съж-
денията тук се превръщат в синтетични чрез първоосновите 
на морала и чрез опита. Тогава доброто става познаваемо чрез 
нравствения опит (обхванат в определено морално съждение). 
В метафизиката на нравствеността синтетичните съждения 
предполагат априорно познание, а сетивният опит насочва 
към нравственото поведение. Логическият материал обаче 
тук е съотнесен с принципи, духовност, разум, ред на свърз-
ване (съобразен с времето и пространството). Нравствените 
постъпки допълват нашите представи и помагат да разбираме 
нравствения опит чрез дължимото. Затова етическият разум 
(чрез разбиране и опит) действа благодарение на нравствения 
закон, който изисква воля за добро. Волята приобщава към 
нравствения принцип чрез висшата нравственост.

Етическият разум води към върховното Благо чрез идеи-
те за Бог, свобода, безсмъртие. Тези идеи са основополагащи в 
етическия разум като първооснова на етиката. Етиката не може 
да се мисли извън фундаменталните идеи на метафизиката. Те 
определят и фундаменталната онтология на нравственото 
битие като предмет на метаетиката. В това отношение добро-
детелта предполага Бог и живот след смъртта, но определящо е 
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безсмъртието като вечност. Користното волеизлияние може да 
увеличи страданието, защото божествената воля е превърнала 
свободата в необходимост и закон. Нравствените принципи са 
необходими на разумния, мислещ човек и най-вече на филосо-
фа и богослова. Нравствеността е компонент на личния кате-
хизис на всеки истински философ и богослов. 

В историята на българската философия проблемите на 
метаетиката, отнасящи се до изследванията първоосновите 
на морала, за пръв път се обосновават от Зоя Ставрева. В хро-
нологията на защитените в чужбина български дисертации по 
етика тя е първата по проблемите на метаетиката. По повод на 
нейния докторат Б. Пейчев отбелязва, че “през 1915 г. в Цюрих 
излиза от печат като отделна книга първата българска исто-
рико-философска дисертация върху Шопенхауеровата тео-
рия на морала,... представена от Зоя Ставрева от Търново 
(България)” 2, която според него “е библиографска рядкост”. 

Един народ осъзнава себе си чрез своето минало. Само 
така той може да погледне смело в настоящето и с упование 
в бъдещето. Днес, когато българите отново търсят истинните 
нравствени ценности, придаващи цел и смисъл на човешкия 
живот, реконструкцията на тяхното историческо битие в ду-
ховната ни култура е особено необходима с оглед изгражда-
не на адекватно нравствено битие – “моралният закон в нас” 
(Кант). В този смисъл д-р Зоя Ставрева заема достойно място 
в историята на българската философска мисъл и по-конкретно 
на етиката. Моралният закон в нас е първооснова на нравстве-
ния категоричен императив. Той придава облика на нравстве-
ните ценности. 

В своята дисертация авторката анализира моралните прин-
ципи в етиката на Кант и Шопенхауер и обосновава различни 
видове нравствени значения на човешките действия, които 
обуславят битието на нравствените ценности с оглед висшите 
цели на разума. Нравствените цели на разума създават образ-
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ци на поведение, които оптимизират настоящето като битие 
на доброто с оглед на бъдещето. Ето защо екзистенцията на 
чистия морален закон е основа на истинския нравствен избор 
и на действителната нравственост. Истинните основания на 
разума като добро и воля за свобода обуславят автономията на 
практическия разум, която гарантира екзистенциалното битие 
на избора, т.е. отговорността за своите постъпки пред лицето 
на Доброто (Благото) като битие на Истината. 

Съпоставяйки етическите принципи във философията на 
морала на Кант и Шопенхауер от позицията на метаетиката, 
Зоя Ставрева обосновава идеята, че трансценденталната сво-
бода – това е самоопределение на разума в добробитието на 
Истината. Метафизическото единство на душите върху осно-
вата на доброто в действителност е възможно благодарение 
битието на Истината като Добробитие. Така създаваните от ра-
зума образци на мислене и нравствено действие не накърняват 
свободата на никого като битие на истинното добро, постигна-
то посредством висшите нравствени цели на разума. Ето защо 
действителното метаетическо знание като трансценденция на 
разума не пренебрегва метафизическата заинтересованост по 
отношение нравствените постъпки на индивида. Но заедно с 
това на преден план излиза значимостта на висшите цели на 
разума като родови форми на битие и мислене, мотивиращи 
смисъла и предназначението на човешкия живот. 

Зоя Ставрева изказва редица евристични идеи, които днес 
могат да бъдат основа на един съвременен метаетичен анализ. 
В “критическата” философия на Кант предмет на философско 
изследване е самото мислене, т.е. мислене за мисленето и него-
вите принципни основания, има ли мисленето в себе си крите-
рии за нравствена самооценка и т.н. От гледна точка на мета-
физиката мисленето мисли себе си и означава своята действи-
телност като екзистенция. Самият избор на изследване вече е 
метаетичен акт, породен от свобода и постигащ нова свобода. 
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Според З. Ставрева философията на морала трябва да разкри-
ва принципите на нравствен избор и ценностните ориентации, 
следващи от него. Ето защо е важно да се обоснове при-рода-
та (при рода, т.е при общия корен на нещата) на нравственото 
битие и свързаните с него категории-оценки. В съответствие с 
Кант и Шопенхауер, се доразвиви идеята за екзистенциалната 
природа на доброто, съвестта, дълга и др.

Според Зоя Ставрева, волята за добро е иманентна на прак-
тическия разум. Той става такъв благодарение на нея. В осно-
вата на всяко етично искане лежи съзнанието за дълг. Няма 
нравствен мотив без ясно съзнание за дълг. Висшите цели на 
разума придават екзистенция на свободната воля, която обус-
лавя необходимостта и силата на нравственото искане и осъ-
ществяването му като етичен факт. Така последният има мета-
физични основания в разума. Тъй като една висша нравствена 
цел мотивира волята, то удоволствието или неудоволствието, 
които имат субективна природа и не съдържат нито необходи-
мост, нито общовалидност, не могат да бъдат реален криторий 
за етично действие. Етично е това, което има своите корени в 
дълга, който обаче прави възможно и действително всеобщото 
Благо, т.е. Благото като Едно (Върховно Благо). Ог него произ-
тичат принципите на разума, обуславящи неговата цялост, не-
накърнимост. Логиката е именно ставане на целеположените 
извън себе си нравствени принципи на разума. В този смисъл, 
следвайки разсъжденията на З. Ставрева, всяко мотивиране на 
етичното действие чрез висшите цели на разума му придава 
едновременно статус и на метаетичен факт на съзнанието.

В съответствие с Кант, за З. Ставрева истинният критерий 
за нравственост е не какво се желае, а как се желае, т.е. от прин-
цип, който е жизнено валиден за всички хора и не накърнява 
тяхната цялост. В този контекст се анализира категорията съ-
вест. Тя е формата, в която се проявява волята за добро. Съвест-
та има битие за себе си, когато човек осъзнае потребността да 
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сравни висшите нравствени цели на своя разум със средствата 
и резултатите от тяхното постигане. Съвестта като метаетичен 
принцип на нравствен избор и самооценка осъществява сво-
ите критични функции посредством разума, мотивиращ ясно 
човешката дейност (чрез висшите цели). Съвестта е разумът в 
действие, основано на неговите висши цели. По такъв начин 
съвестта функционира, оформяйки волевия акт. Тя осветява 
нравствената нормативност и нейната ефективност като я под-
лага на критика (по Кант). Съвестта не налага да се изпълни 
това, което е дълг, а да се постъпва и мисли в съответствие с 
това, което обективно е дълг. 

Волята (призвана да изпълни дълга) се разглежда в борба с 
влеченията. Свободата като автономия на волята е идентична с 
мислещия Истината като битие субект. Разумът е основание на 
съвестта. Той целеполага в себе си съвестта като свой вътреш-
но присъщ коректив. Безумният е “оправдан”. Без-умението е 
обърнато добро като оправдание на злото. Но безумието като 
самолишеност (и недоимък) не е добро. Ето защо истинното 
добро не се самодоказва, защото е самодостатъчно и в пълно-
та. То не наказва, защото ще се лиши от своята пълнота (из-
лъчвайки се в наказание). Съвестта също не наказва, а показва 
недоимъка и лишеността на човека по отношение битието на 
Доброто като Истина. Показното добро не е добро. Макар и 
да не са експлицирани, тези идеи имплицитно се съдържат в 
метаетичния анализ на авторката. В този дух е анализирана и 
критическата функция на разума. Тя се осъществява по отно-
шение първо на самия него и второ – на способността му за 
съдене. 

В контекста на изложеното от Зоя Ставрева първият ас-
пект означава критика според и в съответствие с висшите цели 
на разума. Способността за съдене се проявява в съвестта като 
коректив. Ако я нямаше разумът би бил невъзможен, т.е. а-мор-
фен и следователно негоден за никакво познание от принципи, 
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а истината като битие и битието като Истина – недостижими. 
Това от своя страна онищостява (анихилира) всяко битие на 
знанието въобще, което пък поражда релативизъм и легити-
мира лъжата като върховна “истина”. Подобна анти-диалек-
тика (обърната диалектика) поражда един твърде профанен, 
лишен от гносис бог, който се явява като бог на безумието (т.е. 
на удоволствието). “Етиката” на удоволствието има своя “логи-
ка” на о-без-умяването, което обаче е лишеност от битието на 
разума, а следователно и от реалните основания на човешкото 
битие. Ето защо като знание за доброто и средствата за него-
вото осъществяване, съвестта легитимира битието на доброто 
като Истина в моралното действие. По такъв начин съвестта 
има метаетично събитийстване с Истината. 

От гледна точка на метафизиката на доброто автоном-
ният нравствен закон разкрива метаетичното битие на сво-
бодата, която не се нуждае от принуда, за да бъде добра воля 
(воля за добро). Принудената воля вече не е добра, а носи в 
себе си своето отрицание (т.е. зло). Изпразненото по такъв на-
чин от себе си “добро” е зло. Последното е лишеност от бити-
ето на доброто. Злото е недоимък на добро. Релативистичните 
опити да се постави етиката на “здрава” основа всъщност са 
безпочвени, тъй като нямат реалните основания на човешкото 
екзистенциално битие – битието на Истината и Истината като 
битие. Подобна метафизика фактически разкрива битийните 
основания на Доброто като принцип и висша цел на разума, а 
не формалните. Формалната етика не е етика, а етикет. 

Зоя Ставрева анализира съдържанието на категорическия 
императив като нравствен, което се корени в целта. Посредс-
твом последната съвестта има битие в себе си. Съвестта има 
битие за себе си, когато човек осъзнае потребността да сравни 
висшите цели на своя разум със средствата и резултатите от 
тяхното постигане. Съвестта е способност и сила за самооцен-
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ка. (В противен случай се казва, че “съвестта му е чиста, защо-
то не е употребявана”. Но нали и животното няма съвест.)

В съответствие с нравствената философия на Кант, З. 
Ставрева подлага на анализ понятиято дълг и прави съпостав-
ка с разбирането на Шопенхауер. Без да се спираме подробно 
на този проблем, ще отбележим само някои важни моменти 
в нейната интерпретация на проблема. Според З. Ставрева 
“дълг” и “трансцендентална свобода” са основни понятия на 
Кантовата етика”.3 Това е необходимо, за да се обоснове при-
родата на “една сама по себе си добра воля”.4 Добра воля е тази, 
която се решава да действа само от дълг. Понятието за дълг 
се нуждае от една сама по себе си добра воля, която е свободна 
и непринудена.

От гледна точка на метаетиката нравствената постъпка има 
своите основания във висшите цели на разума. Анализирайки 
Кантовите постановки за морално добро и морално дължимо, 
З. Ставрева необходимо достига до потребността да разкрие 
връзката между свобода и дълг. Като “единствено условие”, 
при което е възможно осъществяването на моралния закон, 
свободата става критерий за безкористното добро. Да се прави 
добро не от очаквана награда, а от дълг означава да се изпълни 
битието на доброто със свобода. Битието на доброто е свобод-
но както от наказание, така и от награда. То е независима воля 
за добро и пълнота в себе си. Поради това не се интересува 
от наградата, нито от наказанието. Но такова Добро вече се 
извисява до метаетичен принцип, съхраняващ природата на 
Едното като род (без вид). Такъв метаетичен принцип обусла-
вя трансцендентното битие на свободата, която в метаетичен 
план се проявява като Добро битие. 

За разлика от Кант, подчертава Зоя Ставрева, Шопенахауер 
приема за основа на морала такъв дълг, който е по принуда, т.е. 
“няма дълг без обещание за награда или без заплаха от нака-
зание”.5 По такъв начин моралът се поставя в Прокрустовото 
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ложе на социалните релации като с това се загубва критерият 
за оценка (и самооценка). А това от своя страна означава, че 
доброто може да се тълкува като това, което е изгодно (и об-
ратно, злото е неизгодното). “Шопенхауер признава само ус-
ловен морал” – пише З. Ставрева, а дългът се превръща във 
“взаимно споразумение”. Ето защо Шопенхауер анализира мо-
рала като следствие, а не като причина.6 Съпоставяйки етиката 
на Кант с тази на Шепонхауер, З. Ставрева отбелязва: “Докато 
Кант твърди, че критерият за морално действие е в максима-
та, според която се решава, то Шопенхауер открива критерия в 
намерението, което се преследва с това, т.е. докато Кант извеж-
да моралните действия от формалните принципи a priori, то 
Шопенхауер ги търси в материалните импулси a posteriori, тъй 
като всяко човешко действия според Шопенхауер се определя 
от импулс (нагон, инстинкт)”.7 Добробитието като Благо-битие 
е Едно и неговата природа е трансцендентна. Именно поради 
това то изключва всякаква многозначност (Истината е Една). 
Без да е волево, Добробитието като Благобитие се превръща в 
нравствен императив, в съответствие с който поведението на 
човека се съизмерва, т.е. битието на доброто (като Благобитие) 
и извършеното от човека действие. Съизмерима е тяхната при-
рода. Това от своя страна става основа и критерий на истинна 
нравствена оценка (самооценка) като метаетичен акт. 

За Зоя Ставрева обосноваването на етиката от позициите 
на Един всеобщ принцип на разума утвърждава нейните ме-
тафизични основания. Метаетиката е етика от принципи и 
разкрива изконните нравствени ценности като общочовеш-
ки, незивасимо от времената, нравите и обичаите. Тя придава 
“човешки вид” на природното естество на човека, издигайки 
висшите цели на разума за предмет на неговата дейност. Про-
изтичащата по такъв начин от една и съща максима доброде-
тел става основа на истинна нравствена оценка и самооценка в 
качеството на съвест. Съвестта е съдната способност на разума 
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от принципи, с помощта на които той отсъжда (отмерва) дали 
една постъпка е според максимата. В този смисъл стремежът 
към щастие не е истински благодетелен и благодетелта не е 
средство за щастието като цел ако в основата на този стремеж 
не лежи максимата за върховното Благо. Подобна идея, защи-
тавана от Кант и доразвита от З. Ставрева, фактически утвър-
ждава неоплатоническото разбиране за Благобитието (като 
Добробитие), което в себе си (и за себе си) е преизобилно, пъл-
но и ненакърнимо битие. Напротив, злото няма битие в себе си 
и е недоимък на Добробитие. 

Вярата във върховното Благо (като единство на добродетел 
и щастие) поражда и стремежа към морално поведение, “прави 
щастието достойно”.8 Такъв човек, за който животът е тук-би-
тие, приема за своя нравствена цел “да бъде”, а не какво да има 
(Е.Фром). Човешката душа копнее да бъде в своята пълнота и 
нейното истинно битие е пре-бива-ване в Истината като битие. 
Ако въобще е възможно върховно щастие в тук-битието, то тя 
възлага своите надежди на етичното поведение.9 Върховното 
Благо като етична цел предопределя чистото от неблагонравни 
намерения тук-битие. 

Зоя Ставрева заема достойно място в научния и културен 
живот не само на В. Търново, но и в българската духовна кул-
тура. Именно тя за пръв път прави опит за разработване пър-
воосновите на морала като метаетика (науката за трансценден-
тните нравствени принципи като висши цели на разума). Ев-
ристичните идеи в нейната докторска дисертация предстои да 
бъдат анализирани задълбочено в контекста на съвременните 
метаетични проблеми. Тази достойна търновка се вписва не 
само във философските и културните традиции на В. Търново, 
но защитеният от нея докторат по проблемите на метаетиката 
всъщност очертава историческите първоначала на тази наука 
в развитието на българската философска мисъл като цяло и на 
етиката, в частност. 

Росина Данкова
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Иван Кинкел – изследвания върху 
етосите на стопанските форми

Нина Димитрова*

Иван Кинкел е сред малцината руски интелектуалци в 
емиграция, които не само минават през България, но и оста-
ват тук завинаги, изцяло интегрирани в българския духовен 
живот. От 1920 г. той е доцент, а впоследствие професор към 
Юридическия факултет на Софийския университет по специ-
алностите стопанска история и социология. На българската 
стопанска история той посвещава редица свои трудове. Името 
му се свързва с основаването на Психоаналитичния кръжок 
у нас, както и с инициирането на Научно-социологическото 
дружество. Много по-малко известен е със заниманията си в 
областта на етическата проблематика, обстоятелство, на което 
искам да обърна внимание тук. 

Кинкел е автор на интересно компаративистко изследване 
– върху еврейската и християнската етика – тяхното сходство 
и различие от социологическо гледище, както гласи заглавието 
на труда му от 1938 г. Целта е формулирана по следния начин: 
да се проследи “практическата етика, т. е. нравствените прави-
ла на човешкото поведение, проявили се в обществеността и 
наложени с авторитарни религиозни заповеди както в живо-
та на еврейското общество, така и на различните християнски 
общества.”1 

Кинкел подчертава теономността на двата типа етика, но 
и социалната им обусловеност, т. е. визира едновременно как-

* Старши научен сътрудник, д-р на философските науки, ИФИ-
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то тяхната абсолютност, дължаща се на религиозния им фун-
дамент, така и тяхната относителност – обстоятелството, че 
“всяка обществена етика отразява определени съсловни, респ. 
обществено-групови разбирания за нравствеността и отразя-
ва техните интимни нравствени и още повече социални идеа-
ли...”2 В труда си от 1938 г. Кинкел почти игнорира различията 
в религиозната догматика, обосноваваща двата типа етика, а 
акцентира върху сходните им социални функции, обезпечава-
щи социалния ред, социалния мир. Както еврейската етика на 
благотворителността, имаща в крайна сметка социално-при-
мирителен характер, така и християнската етика се стремят 
да въведат морален ред в социално-икономическия живот, да 
изглаждат крайностите и ексцесите в обществено-икономи-
ческия съсловен строй, да намаляват противоречията между 
враждуващите обществени групи. Предимно прилики виж-
да Кинкел и при сравнението между underground теченията 
в социално-нравствен план – между есеите, от една страна, и 
ранното християнство, средновековните християнски секти и 
съвременните толстоистки общини в Русия и Америка, от дру-
га. Общ е принципът на братската солидарност.

Едно по-ранно изследване на Кинкел, част от което е вклю-
чена във визирания труд от 1938 г., намирам за доста по-инте-
ресно именно от гледна точка на прокарвания паралел между 
юдейска и християнска етика – като различни стопански етоси. 
Става дума за студията “Етическият фактор в стопанската ис-
тория”, отпечатана в Годишника на СУ, 1929/30 г. Първо, инте-
ресен и показателен е коментарът на световните тенденции в 
търсеното отношение, който прави Кинкел. Той се опитва да 
обоснове известни несъгласия с анализите в “Евреите и сто-
панския живот” на Зомбарт, както и – въпреки големия си рес-
пект към Вебер – неудовлетвореност от неговите социологи-
чески анализи на религията. Тритомното съчинение на Вебер 
съдържа обстойно и дълго изложение на стопанската, соци-
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алната и религиозната история на разглежданите епохи, но в 
тях фактически липсва една цялостна стопанска философия на 
световните религии с техните етически основания, смята Кин-
кел. Неговото изследване, посветено на взаимоотношенията 
етика – икономика, с цел да открои значението на етическия 
фактор в разнообразните стопански култури, не обсъжда оба-
че “Протестантската етика и духът на капитализма” на Вебер, 
което според мен е било много по-наложително при така изб-
раната от Кинкел тема.

Еврейският стопански етос е разгледан твърде подробно, 
с оглед на значението му при формирането на същински ка-
питалистически стопански отношения. Кинкел има предвид 
не само нормативните принципи, ръководили евреина (става 
дума предимно за древната юдейска етика) в стопанския му 
живот, но и стопанската му психология, идеология и филосо-
фия. Основната черта на староеврейската стопанска етика спо-
ред студията е уважението към богатството и пренебрежение-
то към бедността, обосновани религиозно. Постоянно се под-
чертава в Библията, отбелязва Кинкел, че имотният, богатият 
човек се намира под Божието благоволение; обратно, загубата 
на имота, разрухата, бедността са били смятани за признаци 
на Божия гняв и наказание. Никога бедният, макар да е обект 
на благотворителност, не е бил ценен в еврейското общество; 
той е бил смятан за “наказан от Господа” и респ. за малоценен. 
В противоположност на еврейската капиталистическа етико-
религиозна идеология, превъзнасяща богатството и печелене-
то на пари, казва Кинкел, християнството по принцип осъжда 
богатството, за което свидетелства сентенцията за камилата и 
игленото ухо, а и по-късното умишлено търсене на състояние 
на бедност, окаяност, мизерия. Кинкел явно сравнява два иде-
ализирани етоса – староеврейския и раннохристиянския, без 
оглед на по-нататъшната история на християнството. В този 
пункт би могло да се търси паралел с известните Веберови 
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анализи на пуританската идея за професионалния успех, изра-
зяващ Божията благословия, като формираща “духа на капи-
тализма”. Кинкел не прави този аналог между талмудистката 
етика и изградената все пак върху общите основи на християн-
ството протестантска етика. Според него характерните черти и 
прояви на капиталистическото стопанство се развиват в хрис-
тиянските страни въпреки нормите и принципите на христи-
янската етика и извън тях.3 Той е от авторите, които споде-
лят мнението за същностната разлика между Стария и Новия 
завет, отричат всяка приемственост там (такова е мнението на 
гностиците например) и съответно този факт заляга дълбоко 
в по-нататъшните същностни различия между талмудистката 
и християнската етика. Кинкел твърди, че капиталистическата 
стопанска философия е създадена именно от еврейската пси-
хология и етика, изразена в Библията, Тората, Талмуда, народ-
ните пословици.4 

Така, докато староеврейската етика е строго национална, 
то стремежите на християнската са да е универсална. Кинкел 
отбелязва редица черти, предаващи спецификата на еврейския 
етос – “И Библията (Вехтият Завет), и Тора, и Талмуд говорят 
често и много рязко против лихварството с екплоататорския 
му характер, но винаги с оглед на евреите, а не на чужденци-
те.... От евреина е забранено да се взима лихва, от не-евреина 
е позволено... Всички правни предписания на евреите с бла-
готворителен характер от Мойсеевия закон, Второзаконието и 
други законници,... като опрощаване на дълговете през седма-
та година, правото на бедните да събират остатъците от рекол-
тата по нивите и лозята и пр., винаги са се отнасяли само до 
евреите, а не до чужденците.”5

Накрая, Кинкел не подминава и различните сектантстки 
течения, контриращи официалните етически положения как-
то у евреите, така и у християните, обръщайки особено вни-
мание на юдейското есейство. То предизвиква интерес главно 
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като тип душевна нагласа и реакция, която психоанализата оп-
ределя като “психична свръхкомпенсация”. При изясняването 
на нейните механизми – впрочем, спомогнали за осъществя-
ването на редица явления от международното социалистичес-
ко движения, включително от тогавашния руски комунизъм, 
Кинкел е съвсем “в свои води”. Но дейността му като психоа-
налитик винаги е засенчвала множеството други негови про-
фили, сред които, може би почти изцяло, изявяващите се в об-
ластта на етиката. Актуализирането на тази позабравена и не 
дотам известна страна от историята на българската етика бе 
целта на тези мои редове. 

БЕЛЕЖКИ:
1. Кинкел, И. Еврейската и християнска етика в тяхното сходст-

во и различие (от социологическо гледище). С., 1938, с. 3.
2. Пак там, с. 46.
3. Вж. Кинкел, И. Етическият фактор в стопанската история. С., 

1930 (отпечатка от ГСУ, ЮФ, т. ХХV, 1929/30), с. 85.
4. Пак там.
5. Пак там, с. 84.

Нина Димитрова



99

Народна морална философия 
(добро и зло у Елин Пелин)

 Иван Кацарски*

Рискувам да се отклоня от основната насока на обсъжда-
нията в рамките на тази “кръгла маса” – развитието на ети-
ческите изследвания, основни проблеми на етиката в различни 
периоди и т. н. 

Бих искал да представя една морална философия, която не 
може да бъде открита в книгите, учебниците и справочниците 
по етика и философия. Не става въпрос за систематично раз-
гърната концепция, а за реконструкция, основана на текстове 
от българската литературна класика. По-конкретно тук имам 
предвид текстове от Елин Пелин, в които идеите за добро и зло 
са не просто внушения и оценки във връзка с конкретни съби-
тия и постъпки, описани от разказвача, а съчинения и фраг-
менти, в които темите и мотивите за добро и зло придобиват 
относително самостоятелно значение, а събитията и героите са 
техни олицетворения и символи. 

Осъзнавам добре, че след като става дума за реконструк-
ция и за тълкуване на символи, са възможни и други интерп-
ретации. 

Разбира се, различаването между добро и зло е неизменна 
основа на всяко морално съзнание. В текстовете, които имам 
предвид обаче, се разкрива твърде оригинален възглед за съот-
ношението между двете основни нравствени начала. Акцентът 

* Старши научен сътрудник, д-р на философските науки, ИФИ-
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не е върху противопоставянето и битката помежду им, а върху 
тяхното единство. Добро и зло са неотделими – такава е приро-
дата на света и човека.

Това е върховното морално прозрение, до което достигат 
шопите на Елин Пелин:

Пендо: ...таков е живото -
се заедно ходят
доброто и злото.

Пижо: ...а нали ти думам:
човек е магаре –
на сърце добър е,
па се лошо прави.
Ама да е здраве... (Добра среща, 281).

Християнската традиция противопоставя душа и тяло. 
Плътта е източник на греха и злото. Монахът отец Никодим 
обаче се съмнява в този дуализъм на душа и тяло, добродетел 
и грях.

“Една мисъл не ми дава мира – защо избягах от живота. 
Спасих ли себе си или се погубих?...

Като спасява човек душата си, не погубва ли тялото си?...
Мисля и не знам кое е върховното в човека – душата или 

тялото. Не са ли те същност неразделна и не тържествува ли 
душата пред влеченията радостни на тялото?” [Чорба от грехо-
вете на отец Никодим, 42].

Не само добродетел и грях, добро и зло са неотделими. Фа-
натичната битка със злото не е добро, а напротив – върховно 
зло. Негови олицетворения са човешки същества, неистово 
стремящи се да изкоренят злото, да донесат спасение на хо-
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рата, които обаче те презират заради човешките им грехове и 
слабости. 

Такъв е великият учен алхимик от “Старият град”.

Всичкото негово желание беше да направи добрина на чо-
вечеството, което за него се състоеше от жителите на града. И 
за да изкорени злото и пороците, които загрозяваха живота, 
той изобрети силна отрова, пусна я в големия градски водоп-
ровод и в една нощ изтрови всички [Старият град, 207-208].

Яростна битка със злото, но в името на Бога са подемали 
светци и пророци (“Огледалото на свети Христофор”, “Про-
рок”). За това им усърдие обаче Бог не ги насърчава, а ги на-
казва сурово.

Още от млади години душата на свети Христофор се въз-
пламеняваше за борба със злото. Неправдите го караха да се 
гневи, греховете и престъпленията огорчаваха сърцето му и го 
докарваха до възмущение. Твърд като камък, той отстояваше 
срещу изкушенията, силен като лъв и едър като дъб, той бе го-
тов да смаже само с един удар гения на злото – дявола...

Душата му бе вечно изпълнена от негодувание, от страш-
ната потребност да души, да унищожава, да къса в гнева си и 
да мачка в яда си всичко, което имаше дъха на неправда, на за-
мисъл за неправда, на порок и престъпление. От това неговото 
прекрасно лице лека-полека се изкриви и удължи, веждите му 
паднаха ниско, очите намаляха и се изпълниха с кръв, ноздри-
те му се разшириха, устата уголемиха.

Той изгуби подобието божие и образът му заприлича на 
зъл кучешки образ. [Огледалото на свети Христофор, 19-20]. 

Подобна страст в битката със злото ръководи и пророка от 
едноименната притча. 
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Пророкът вървеше бос по неравната каменна настилка на 
улиците и от дрипавата му власяница, с която покриваше тя-
лото си, падаше гад. Сплъстената му и никога нечесана коса 
се развяваше от бързия му ход. Страшният бич плющеше в 
ръката му и удряше всеки, който се приближи, защото разгне-
веният пророк не допускаше да има праведни на земята. Надъ-
хан от жестоката идея за доброто, той не знаеше що е милост” 
[Пророк, 49]. 

Фатално и окончателно обсебен от тази “жестока идея”, 
проповедникът е застигнат от Божия гняв – Бог го превръща 
в камък.

Какво е позитивното послание на тези притчи? Злото не 
може да бъде преборено и окончателно изкоренено. То е не-
унищожима част от света, човека и живота. Човекът може да 
бъде добър само ако вече е разбрал и приел онтологическата 
неизтребимост на злото. Помогнал на самия дявол, пренесъл 
го на раменете си, свети Христофор възвръща “красотата на 
своето човешко лице, чистотата на погледа си”, а ясното му 
чело е вече осветено от ореол. Първата му мисъл е: “Очистих 
се, защото направих добро на най-лошия” [Огледалото на све-
ти Христофор, 24]. 

Всъщност свети Христофор преоткрива нравствената фи-
лософия на Пижо и Пендо (вж. по-горе) и на “мъдрите и смели 
старци” от “Пророк”:

Бог вижда, че живеем така, както са живели хората от веки 
веков. Трудим се, развъждаме челяд и се грижим за нея. Не мо-
жем да бъдем много добри, защото бог е направил човека така, 
че за обича себе си повече от другите. Не можем да бъдем и 
много зли, защото се боим едни от други. Живеем като червеи-
те в дървото, всеки гризе и си прави път според силите си. Ако 
няма злото, никой нямаше да знае що е добро [Пророк, 49-50].
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Понякога добро и зло са неразличими за човешкия ум. В 
една от приказките, преразказани от Елин Пелин, ангелът на 
справедливостта прави добро на злите и зло на добрите. Но 
това се оказва само заблуда на нашия ум. Ангелът:

“Не се чуди човече. Онова нещо, което ти виждаш за зло, е 
всъщност добро, а онова, което ти мислиш за злодеяние, е едно 
предпазване от зло” [Ангелът на справедливостта, 52]. 

Злото е неизтребимо, но то не може да унищожи доброто. 
Неслучайно доброто става синоним на човешкото, то е чове-
щината. Тя не гасне у хората въпреки болестите, нищетата, не-
щастията, страданията, враждите и злобата. Елин Пелин ни я 
разкрива например в полудокументалния образ на “чичовци-
те” – старите войник от фронта:

В тая война чичовците са навред. Те се мяркат като тежки 
бронзови фигури, бдящи със стара пушка в ръка край железо-
пътната линия. Те карат безкрайните върволици коли от обо-
зи. Мълчаливо, с чибука в уста, той маха остена над воловете, 
подвиква им дружески и върви из калните пътища, по безк-
райно дългите пътища, бавно, спокойно, сигурно, никога не 
закъснял, никога не отчаен, никога не загубил философическа 
веселост. “Ч и ч о” съпровожда пленниците. Той в ъ р в и край 
тях, поприведен, облечен как да е, строг по изражение, но до-
бър по сърце. Неговата душа е милостива към тия нещастни-
ци. Той не ги гледа като врагове. Той ги утешава и дели братски 
с тях своя хляб... Неговата дълбока замисленост не му пречи да 
вижда всичко наоколо. Той вижда пленниците до един и всеки 
час ги брои. Той вижда мързеливите и работливите, той виж-
да слабите, които вдигат с мъка лопатата, и ги съжалява, той 
не им подвиква, когато някой от тях сложи настрана копача и 
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седне да си почине. Той разбира от “човещина”. Тая дума е на-
родна. В нея се крие висока морална смисъл, която за него има 
мистично религиозно значение. [Чичовците, 23-24]. 

Месиянството по начало е чуждо на разглежданата нравст-
вена философия. Приемлива и богоугодна е единствено миси-
ята на хора, които отиват при своя народ не за да го поучават 
или превъзпитават, а за да го подкрепят във всекидневните му 
несгоди, да му вдъхнат надежда, да му доставят радост. Такова 
е подвижничеството на младия монах отец Еникий.

“...душата ми е спокойна. Аз съм весел по божие повеление 
и по негово повеление искам да напусна подвизите в манас-
тира, за да се отдам на подвизи между хората. По колиби и по 
села живеят люде, бедни и богати, цял ден чоплят земята; стра-
дат, умират и нямат никаква радост. На тях искам да отида да 
служа... Ще им свиря, ще им пея, ще им нося смях и радост. И 
като са лоши, ще станат добри, и като са добри, няма да станат 
лоши”...

Целият тоя беден край, дето мина Еникий, се оживи. В 
душите нахлу надеждата, която беше ги оставила. Завистта и 
злобата изчезнаха. Хората почнаха да се гледат братски, да си 
помагат и да се обичат. Еникий не говореше за бога и никого 
не плашеше с него, но в обнадеждените души той дойде сам, а 
те станаха по-добри. Народът почна да гледа на труда не като 
на мъка, а като на благословия. Нивите се очистиха от тръни и 
бурени и плодът им се утрои. Така сърцата се ободриха [Весе-
лият монах, 60, 62]. 

Но това избавление на човеците не е нещо ново. В него се 
виждат очертанията на отдавна изгубения рай тук, на земята.
У Елин Пелин можем да открием и оригинална версия на мита 
за “златния век”.
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А някога светът е бил друг. Тогава не е имало мъдри глави, 
но е имало буйни сърца. Днес мъдростта е прогонила щасти-
ето...

[Някога, отдавна] То били чудни времена и грехове нямало 
на земята.

Ала от незнайни места дошъл стар, побелял странник ка-
лугер с някаква си голяма книга под мишница. Той бил няка-
къв пророк и се заловил да учи хората на ум и разум. Загово-
рил за неизкупени грехове, за покаяние, за царство небесно, 
за укротени страсти, за недостойнството на плътската любов 
и пророчески вещаел божи гняв над безгрижните и весели 
горци. Странникът бил красноречив и всяка дума падала раз-
рушително в сърцата на хората и пъдела оттам доволството, 
безгрижието, безбурното и идиличното им щастие. [Прокле-
тисаната гора, 220-221].

От представените фрагменти се оформят очертанията на 
морална философия, за която върховна ценност е непосредс-
твеният живот, в който добро и зло са неразделими. Понякога 
човешкият ум дори не е способен да ги различи едно от друго. 
Доброто е добро, доколкото пребивава в своята относителност 
и ограниченост. Най-голямото, най-пагубното зло е стремежът 
да се унищожи, да се изтреби всяко зло. Тази философия има 
своя мит за “златния век” и за грехопадението на човека, своя 
идея за морален живот и за подобряване положението на чове-
ка, за по-добър живот, своя утопия.

С реконструкцията бих могъл да спра дотук, но не и с тъл-
куването. Пред мен стоят поне два много вълнуващи въпроса: 
първо, чия е тази философия, кой е нейният носител; второ, 
какво е нейното значение за общество, намиращо се в процес 
на интензивна модернизация като българското и по времето 
на Елин Пелин, и след това.
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Несъмнено, Елин Пелин се отнася с голяма симпатия към 
тази морална философия и към нейните носители. Но въпро-
сът едва ли се свежда до личен нравствен възглед. В своята по-
зитивна част моралното кредо се разкрива чрез хора от народа 
или близки до него (шопите Пижо и Пендо, “чичовците”, стар-
ците от “Пророк”, стария ловец Чумака, веселия монах Еникий. 
Показателен е и изборът на литературната форма: тази фило-
софия се разкрива чрез приказката, легендата, притчата. Нап-
ротив, най-ярки носители на негативната тенденция са учени, 
проповедници, пророци, светци. Те са чужди на народа и тях-
ната неистова битка със злото е всъщност ненавист към хората 
и живота.

По всичко изглежда, че тази философия е традиционен ет-
нокултурен феномен, макар да не е задължително и по всяка 
вероятност не е само български феномен. Бидейки традици-
онен, многовековен, той вероятно не се е загубил напълно и 
в етоса на модернизиращото се общество. Заслужава си да се 
търсят отломки от него в съзнанието и поведението на днеш-
ните българи.

Какво е значението на този народен морален възглед в 
период на ускорена модернизация? Отговорът, струва ми се, 
не може да бъде еднозначен. Първо, тази морална философия 
пленява със своя хуманистичен патос. Това, което е от значе-
ние, ценното са не абстрактните идеи и принципи, а човекът 
от плът и кръв, неговият живот, неговото щастие. Тя е проро-
чество, мъдро предупреждение за отровата и унищожението, 
които се таят във всички проекти за тотално преобразуване 
и пренареждане на живота, за облагородяване на човешката 
природа и т. н. Тя е отлично лекарство срещу фанатизъм от 
всякакъв сорт. Според мен, в новата и най-новата си история 
българското общество е сред онези общества, които в най-мал-
ка степен са се поддали на месиански идеи и умонастроения 
и са платили неголям дан на фанатизма. И това е напълно ес-
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тествен, нормален резултат, ако вземем предвид ефектите на 
описания български етос.

Това е обаче само едната страна – положителната. С две 
думи другата може да се определи като социален консервати-
зъм. 

Идеалът се разкрива като вечен и неизменен ход на живо-
та:

Всичко по старому си живее в ред и покорност на съдбата 
и се радва с благодарност на хубавия божи свят [Нещастие, 
188].

Наистина всеки традиционен етос е консервативен. Но 
той може да бъде такъв по различен начин. В това отношение 
са възможни два типа консерватизми. Единият се гради вър-
ху някаква идейна цялост (мит, религия, идеология), поради 
което се изключват други идейни конструкции от аналогичен 
порядък. Другият изглежда твърде анонимен в идейно отно-
шение. Неговите собствени идейни предпоставки са твърде 
аморфни и неопределени в сравнение с идейните основания 
на консерватизмите от първия тип. Оттук произтича и различ-
ното отношение към другите, чуждите идеи и етоси при двата 
типа. Имаме съответно отхвърляне на конкретно основание и 
отхвърляне на общо основание. Първият тип консерватизми 
отхвърля идеи и практики, защото противоречат или застра-
шават неговите собствени. Вторият се отнася подозрително 
към всяка възможна интервенция на идеите, застрашаваща 
“естествения” ход на живота. 

Поне в едно отношение първият тип консерватизми са по-
лесни за преодоляване. При тях статусът на идеята и нейните 
носители е по принцип признат и легитимен. При другия тип 
този статус по начало е под въпрос. Следователно, идеята е в 
различна степен ефективна в контакта си с реалността. Съот-
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ветно полето за дейност на интелигенцията е по-широко или 
по-тясно. В първия случай тя има възможност да материали-
зира идеи и иновации, чието създаване и разпространяване е 
нейната стихия, неин modus vivendi. Във втория случай е при-
нудена максимално да стесни своя идеен хоризонт, да се от-
каже от фаустовския си дух, за да се намери и за нея някакво 
място в съществуващия “естествен” порядък.

Традиционният етос, който разгледах попада по-скоро във 
втория вид консерватизми. 
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• Част втора •
ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА

Приложната етика – по света и у нас

Станка Христова*

Вместо резюме. Един прекрасен ден, някъде в средата на мина-
лия век, тази почтена стара дама госпожа Етика усети, че е дошло 
време да освободи дълго носения в утробата си плод за самостоя-
телен живот. Носеха се слухове, че преносването на отрочето си е 
чист егоизъм от страна на старата дама и че може да му навреди. 
Пък и тя самата вече усещаше умората от тази почти митично 
продължила бременност, която беше на път да развали все още за-
пазената ѝ фигура. Раждането беше трудно, наложи се свикване на 
международен лекарски консилиум, но за щастие опасенията “много 
баби-хилаво бебе” се оказаха неоснователни. Роди се мома за чудо и 
приказ. Нарекоха я госпожица Приложна етика. 

Растна момата, порастна не с дни, а с часове и започнаха да я 
наобикалят ергени. И нали си беше от хипи поколението и не тол-
кова целомъдрена като майка си, тя отказа ръката си на всички 
и отдаде сърцето (и тялото) си на всеки, който я пожела, народи 
набързо цяла сюрия здрави и пъргави приложни етики и ги прати по 
света да го учат на морал.

Така би звучала историята за зачеването, раждането и бити-
ето на приложната етика, разказана за деца. А как ли би звучала 
разказана за възрастни? Е, възрастните знаят, че бързо се приказка 
реди, но бавно се работа върши. Та така и с приложната етика.

* Старши научен сътрудник, д-р, ИФИ-БАН
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От края на 60-те години на миналия век в контекста на 
икономическите, политическите, технологичните, комуника-
ционните и пр. промени една след друга на бял свят започнаха 
да се появяват приложни етики. Идеята, че светът трябва да 
бъде опознат, за да бъде променен, още от началото на Новото 
време беше ориентирана към превръщане на фундаменталната 
наука в практически полезно и следователно приложно знание. 
Научните и технологичните открития все повече излизаха от 
академичните кабинети и се наместваха във всекидневния жи-
вот. Опасността от непредвидимите последици на приложните 
науки изискваше все по-голяма отговорност на учените пред 
обществото. Диференциацията на научното познание ражда-
ше нови науки. Навсякъде се говореше за научно управление и 
социални технологии.

Самата промяна на света с помощта на приложното знание 
постепенно беше създала стотици непознати дотогава профе-
сии, които правеха старите професионални навици непригод-
ни в новите условия и те трябваше да се заменят с нови. 

По света стремително се вихреше научнотехническата ре-
волюция. Докато у нас димът от заводските комини все още 
будеше гордост от технологичния напредък, на запад замърся-
ването на околната среда се превръщаше във все по-ясно осъз-
навана заплаха за бъдещето на човечеството. Технологичните 
и химическите отпадъци, битовото замърсяване, замърсява-
нето на почвата, водата и въздуха, появата на озонова дупка 
изискваха опазването на екосредата да стане грижа на всеки 
човек – от производителя до потребителя.

Бизнесът все повече излизаше извън рамките на отделни-
те страни и региони и се интернационализираше. Налагаше се 
създаване на единна ценностнонормативна етична среда, която 
да нивелира националните различия в интерес на успешността 
на бизнеса, да намали възможността за конфликти, да устано-
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ви правила за разрешаването им, за водене на преговори, за 
сключване на сделки. 

Масовото производство и масовото потребление вече ста-
ваха всекидневие за западния човек. Възможностите за избор 
на качество, асортимент, производител, дълготрайност, функ-
ционалност, дизайн на стоките се увеличиха. Пазарът започна 
да създава своеобразна потребителска психика и да формира 
съответен потребителски морал на незабавно потребление, на 
потребление на кредит, на потребление на всяка цена. Новият 
асортимент създаваше нови потребности, но и изискваше под-
готвен за новите придобивки потребител. 

Сферата на търговията и услугите се превърна в равноп-
равна на производствената. Отношението купувач-продавач 
стана значимо условие за успешността на търговията, за увели-
чаването на обема на продадените стоки, а оттук за стимулира-
нето на производството. Новите стоки в условията на изобилен 
стоков пазар трябваше да бъдат представени пред потребителя 
по привлекателен, запомнящ се, стимулиращ покупката начин. 
В същото време трябваше да бъдат минимализирани възмож-
ностите за измама, за съзнателно скриване на опасности и де-
фекти, за неадекватна на потребителната стойност реклама. 

Структурите на гражданското общество изправяха ръст 
и започваха да притесняват политиците, непозволявайки им 
да си “разиграват коня”. Граждански движения за всякакви 
права демонстрираха исканията си по улиците на световните 
столици. 

Надигаха глава и защитниците на правата на животните. 
Медиите все повече осъзнаваха и отстояваха своята мощ 

на четвърта власт, провокираха, отразяваха, създаваха и учас-
тваха във всички значими събития. Виртуалната реалност за-
почваше да избутва и замества същинската.
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Информационните, комуникационните и компютърните 
технология с всеки изминал ден превръщаха света в глобално 
село. 

Следваха ги биотехнологиите. Правеха се опити за изкус-
твено зачеване и за раждане на дете “в епруветка”. Появиха се 
контрацептивите. Сексуалната революция надничаше дори 
през нашата ограда, а напористи млади философи, социолози 
и психолози спореха до прегракване в аудиториите на универ-
ситета що е то сексуална революция и не е ли тя последният 
напън на буржоазното общество да продължи своето биоло-
гично съществуване. 

И докато светът вреше и кипеше в технологичния и соци-
ален бульон, от който предстоеше да се изгради “един по-до-
бър свят”(!), старата класна наставница – нормативната етика, 
продължаваше да се държи като даскал в килийно училище, 
да удря с показалка главите на непослушните и да произнася 
сакралото “това – да, това – не”. Те пък я гледаха с неразбиране 
и правеха каквото им налагаха обстоятелствата. 

Неразбирателство съществуваше и в собствения ѝ дом. 
Непрекъснато се появяваха разни “ изми”, които оспорваха ав-
торитета и способността ѝ да се приспособи към “прекрасния 
нов свят”. Обвиняваха я в авторитарност и императивност, в 
сенилност и липса на гъвкавост, в “едно си знае баба, едно си 
бае”, в стремеж да “мери с един аршин”, в абстрактност и неза-
читане на обстоятелствата, в пренебрегване на чувствата, в не-
познаване на ситуацията и мъчителността на избора и в какво 
ли още не. 

Имаше и други, които я окуражаваха да отстоява себе си 
в новото време, да се сниши, да изчака да премине поредната 
модна вълна. Те настояваха, че старото ѝ тяло има още сили да 
приюти и изхрани много отрочета. Та нали в хилядолетната си 
история беше дала живот и държала близо до сърцето си какви 
ли не теории, школи, възгледи, включително и двете най-стари 
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практически етики – медицинската и педагогическата. Всекид-
невно ѝ привеждаха доказателства, че няма нужда от повече 
етики, че тя самата не е само теоретична, нормативна, но и 
практическа етика, тъй като всяка нейна норма съдържа в себе 
си закона на собственото си ставане. И старата дама продъл-
жаваше да упорства в съпротивата си. 

Но както е речено, това, което има да става, ще стане. И 
стана. Още с появата си приложната етика започна последо-
вателно да увеличава семейството си с множество приложни 
етики – екологична, бизнесетика (фирмена етика), етика на 
потребителя, етика на рекламата, етика на учения, управ-
ленска (мениджърска) етика, професионални етики (инженер-
на, журналистическа, етика на търговския работник), феми-
нистка, етика на отношението към животните, етика на 
виртуалната комуникация, компютърна, биоетика и т.н. От-
тогава досега в семейството на етическото познание не се е по-
явило нищо по-плодовито от приложната етика. По темпове на 
развитие, обхват на проблематиката и ангажираните с нея уче-
ни и експерти, широта на приложение, степен на обвързаност с 
държавни и обществени институции приложната, в това число 
и професионалната етика, нямат аналог в миналото.

Тенденцията за “размножаване” на приложната етика, во-
дещо до все по-голяма дистанция от теоретичната, през пос-
ледните десетина години дори породи засилен интерес към 
общотеоретични проблеми, които приложните етики, фокуси-
рани върху разрешаването на конкретни практически казуси, 
дълго време бяха подминавали. Приложната етика постепенно 
започна да се връща към първоначалата, за да осмисли предиз-
викателствата на времето в контекста на историята и теорията 
на етиката. 

Когато полека-лека и у нас се разчу, че по света като гъби 
след дъжд никнат приложни етики, създават се лаборатории 
и институти, издават се списания и много сериозни автори се 
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ангажират с приложноетически проблеми, мълвата беше пос-
рещната нееднозначно. Някои български философи и етици 
провидяха в приложната етика поредния опит за релативиза-
ция на морала и използването му за манипулативни цели. Други 
поддържаха мнението, че диференциацията на философското 
познание не може да бъде безкрайна и етиката е именно онова 
по-конкретно равнище, което се нарича практическа филосо-
фия. Трети считаха, че самата етика има различни равнище на 
изследване (според някои две, според други – три), сред които е 
и приложното. Имаше и такива, поназнайващи езици и поход-
ващи по света, които бяха наясно с възможностите, откривани 
от приложноетическото знание пред етиката, пък и пред тях. 
По-големият славянски брат също даваше знаци на интерес и 
осмисляне на перспективите за преминаване към приложно 
равнище на изследване и навлизане в социалната практика. 

Самата социалистическа практика също вече се нуждаеше 
от по-голяма конкретизация и прагматичност на ежедневно 
възникващите нови морални колизии, рагламентацията и раз-
решаването на които ставаше все по-трудно, мудно и със съм-
нителен краен ефект на базата на общите етически принципи 
и норми. У нас течеше процес на догонваща модернизация и, 
макар и бавно, процесът на догонване пораждаше аналогични 
на обусловилите появата на приложните етики на запад проб-
леми. Разбира се спецификата на практиката се проецираше и 
върху новопоявяващите се въпроси, определяйки както начи-
на на задаването и интерпретирането им, така и времето за ан-
гажиране с тях. Догонвахме не само техниката, производство-
то, потреблението, догонвахме науката, етиката, философията 
с едно има-няма 10-15, а в някои от приложните етики 20 и 
повече годишно закъснение. 

Това нямаше как да не се отрази на процеса на “узаконя-
ване” на тези етики у нас. Тяхното развитие по необходимост 
премина през един кратък “просветителски” период, през кой-
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то любознателната публика биваше запознавана с историята и 
теорията на всяка импортирана у нас приложна етика. За прос-
ветения читател писанията на българските етици, поне що се 
отнася до историческите справки и очертаването на проблем-
ната област, вероятно са оставяли впечатлението за “дежа-ву”, 
но такава е съдбата на всяко закъсняло просветителство. В ня-
кои случаи опитите за внасяне на широко дискутирана проб-
лематика от “странство” биваха осуетявани, поради което из-
следванията се забавяха с десетилетия, както се случи с енви-
ронменталната етика. В други случаи пък имаше изпреварване 
на местната практика, както се случи с биоетиката, компютър-
ната етика и етиката на виртуалната комуникация.

Нерядко български етици бяха канени на специализиции и 
участия в приложноетически форуми с образователна цел, за 
да транслират изпреварващо проблематиката. Някои от сред-
ното поколение етици преминаха по едно или друго време през 
грантове в престижни световни центрове по приложна етика. 
Това значително улеснява днес прилагането на европейски 
критерии за етическа експертиза и правна регламентация в 
процеса на присъединяване към Европа в редките случаи, ко-
гато етиците са търсени като експерти.

Далечен предшественик на приложната етика по света са 
медицинската етика с Хипократовата клетва, професионални-
те кодекси на различните занаятчийски сдружения и гилдии, 
както и кодексите на различните социални прослойки, типичен 
за които е рицарският кодекс на честта. Затова не е случайно, 
че както по света, така и у нас първо започнаха да се развиват 
професионалните етики като у нас тази тенденция се запази 
дълго след като по света се бяха появили другите приложни 
етики. Медицинската етика, която за доста дълъг период ос-
таваше в границите на Хипократовата клетва и медицинската 
деонтология, от 80-те години на миналия век, особено след по-
явата на биоетиката, се оказа силно стимулирана да включи в 
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своите разсъждения най-дискутираните по света казуси. В съ-
ответствие с основните теоретични постановки на биоетиката 
постепенно акцентът в биомедицинската етика беше изместен 
от разглеждането на личността като пациент към разглеждане 
на пациента като личност. Премина се от общо задаване на па-
раметрите на лекарския морал, към изследване на отношение-
то лекар-пациент, преодолян до известна степен беше битува-
щият доскоро патернализъм и теоретично подкрепена тезата 
за ефективността на партньорските отношения между лекуван 
и лечител. Отчитайки спецификата на различните видове ле-
карски труд, различните типове заболявания, възрастовите 
различия между пациентите и съответно различните типове 
отношения, които те пораждат в лекарския колектив, между 
лекарите, с болния и неговите близки, изследователите се насо-
чиха към изследване на нравствените проблеми в различните 
области на медицината.

Тук е мястото да се отбележи, че макар и със закъснение в 
сравнение със западните страни, но изпреварващо останали-
те бивши социалистически страни, от средата на 80-те години 
на миналия век у нас значително бързо се наложи и разработ-
ването на биоетическата проблематика. За разлика от някои 
други приложноетически изследвания, биоетическите нямаха 
някакви ясно изразени практически предпоставки у нас. Те са 
пример за изпреварващо импортиране на нова за нашата стра-
на проблематика, която в един момент се оказва злободневна. 
Интензивните международни контакти и участието в проек-
ти създадоха интерес към такива въпроси като същността на 
биосоциалните ценности, отношението социално-биологично, 
живота и смъртта, евтаназията, новите репродуктивни техно-
логии, трансплантацията на органи и т.н. 

Едни от първите професионални етики, които за доста дъ-
лъг период до 90-те години на миналия век доминираха при-
ложноетическото познание, бяха педагогическата и инженер-
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ната етика. Педагогическата етика стана особено необходима в 
периода на бързата масовизация на образованието и особено 
в периода на утвърждаването на задължителното основно и 
средно образование. Нейното развитие беше отговор на раз-
бирането за училищната дейност като единство на обучение и 
възпитание с формите на извънкласна дейност и индивидуал-
на работа с ученика.

В края на 60-те процесът на бърза индустриализация на-
ложи тенденцията за подготовка както на все повече инже-
нерни специалисти, така и на разглеждане на въпросите за 
предимствата и недостатъците на техниката, за границите на 
технизацията на света и за отражението ѝ върху човешките 
отношения и природната среда, за отношението между света 
на техниката и света на човека, за отношението човек-маши-
на, за отговорността на хората, прилагащи нови технологии. И 
макар екологичната етика да се появи доста по-късно, много от 
проблемите, с които тя се сблъсква днес, бяха заложени имен-
но в процеса на индустриализация и бяха подсказани в изс-
ледванията в областта на инженерната етика. До края на 80-те 
години инженерната етика беше една от най-развиваните, но 
постепенно интересът към нея намаля, прехвърляйки въпро-
сите за приложението на новите технологии към областта на 
биоетиката, екологичната етика, етиката на учения. У нас обаче 
не се обособи тренд в развитието на етиката на учения, макар 
да са публикувани отделни, спорадични разработки. Едва през 
последните години се правят опити за целенасочено и продъл-
жително изследване на тази проблематика в отговор на запла-
хата от неконтролираното и непредвидимо развитие и прило-
жение на научното познание особено в областта на всякакви 
нови технологии – от биотехнологиите до компютърните. 

Епохата на масовото потребление доведе на Запад до по-
явата на потребителската етика и етиката на рекламата, кои-
то у нас така и не намериха своите практически основания, а 
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и нямаше как да ги намерят. Хроничният дефицит съвсем не 
се нуждаеше от рекламата, липсата на асортимент и качество 
ограничаваше избора на потребителя, снабдяването става-
ше често на основата на извънпазарни принципи. Търсенето 
превишаваше предлагането и търговските работници нямаха 
никакви основателни стимули за “културно обслужване”. Кол-
кото повече се увеличаваше потребителското търсене, толкова 
по-незаинтересовани от “културно предлагане” ставаха тър-
говците. Налагаше се културата на обслужването да им бъде 
вменена като задължение и отговорност. В отговор се появиха 
опити за разглеждане на етиката в търговията и етиката на тър-
говския работник, но този тип професионална етика остана в 
зачатък. Днес пък тя като че ли не е чак толкова необходима, 
тъй като правилата на отношенията с клиентите се задават от 
материалната заинтересованост на продавачите и от изисква-
нията на работодателите.

Една от професионалнте етики – журналистическата, към 
която по света имаше изключителен граждански интерес, у нас 
през целия социалистически период не представляваше специ-
ален обект на етическо изследване. Дълги години пред студен-
тите по журналистика се четяха курсова по етика за журна-
листи, но собствено журналистическата етика не се обособи. 
Имаше цензура и автоцензура, имаше партийни издания и из-
дания за култура, но имаше само едно радио и една телевизия. 
Ако съществуваше конкуренция, тя беше в рамките на отдел-
ните медии и много рядко между тях. Всеки си имаше запазен 
ресор, нямаше пилигримстване от една медия в друга, нямаше 
платени журналистически публикации и компромати, нямаше 
жълта преса и порнографски издания. Напоследък скандалите 
по повод неверни и компрометиращи публикации, партийна-
та ангажираност на част от журналистическата колегия и аг-
ресивността ѝ по отношение на частния живот на политиците 
и гражданите, превръщането на медиите от средство за ин-
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формация в средство за манипулация, конкуренцията между 
еднотипни медии, дори осъзнаването на силата на журналис-
тиката като четвърта власт поставиха на преден план въпроса 
за моралния кодекс и дори за закон за професията и посочиха 
необходимостта от сериозни занимания в областта на журна-
листическата етика.

И ако цели клонове на приложното етическо познание за 
дълги периоди оставаха съзнателно игнорирани или практи-
чески непровокирани, имаше и такива професионални етики, 
които намериха своята ниша, пък и своята необходимост. Ма-
кар и единични, у нас съществуват изследвания върху спорт-
ната етика, в които се обосновават изискванията към морала 
на спортиста в условията на конкурентна и състезателна среда. 
Има изследвания и в сферата на воинската етика, издържани в 
духа на патриотизма, отговорността, саможертвата. Има и из-
следвания върху етиката на партийния работник и партийния 
морал, които в този вид не съществуват никъде в западния свят. 
У нас те бяха предизвикани от масовизирането на прослойката 
на партийните работници на всички равнища и във всички сфе-
ри на живота. Тези изследвания с много далечно приближение 
могат да се разглеждат като предшественици на политическата 
етика и етиката на политика, която започва да се развива едва 
през последните години, макар по света да е една от доминира-
щите особено през последните няколко десетилетия. 

Развитието на професионалните етики у нас, както и по 
света, не беше работа само и единствено на етиците, пък и труд-
но би могло да бъде като се има предвид размера на етическата 
гилдия. С проблемите на различните професионални етики се 
занимаваха много представители на съответните професии, 
което в някои случаи наистина беше за сметка на собствено 
етическия анализ, но имаше предимството на специалиста, за 
който спецификата на професионалната дейност не беше нещо 
гледано “през плета”. Така беше осъществена някаква форма 
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на синтез, някаква форма на превод и конкретизация на общи-
те етически разсъждения, принципи и норми към отделните 
професионални области, т.е. именно това, към което се стреми 
всяка приложна етика.

Въпреки че някои професионални етики стигнаха в своето 
развитие само до създаването на някакъв етически кодекс или 
рамка на етично професионално поведение, а други останаха 
неразвити, у нас съществуват много качествени изследвания 
върху взаимоотношенията между морала и останалите облас-
ти на социален живот – правото, политиката, идеологията, ре-
лигията, изкуството, които представляват солидна основа за 
сериозни занимания със съответни приложни и професионал-
ни етики. От друга страна, макар и някои приложни етики да 
стъпиха на наша земя много след като имаха своите значими 
постижения по света, те все пак не попаднаха на празно мяс-
то. Проблеми на биоетиката, екологичната етика и особено на 
бизнесетиката бяха дискутирани в рамките на общата теория 
на етиката, на някои от професионалните етики. В продъл-
жение на десетилетия у нас някои проблеми на бизнесетика-
та под друга “шапка” бяха системно и усърдно разработвани, 
включително и на базата на социологически изследвания. 
Своеобразна реплика на теориите за човешките отношения и 
фирмения морал бяха изследванията върху отношенията ръ-
ководител-подчинен, върху моралнопсихологическия профил 
на ръководителя, техниките на възпитаване на трудов морал 
– дисциплина и самодисциплина, нравствено отношение към 
труда, техниката и социалистическата собственост, моралноп-
сихологическите отношения в трудовия колектив, конфлик-
тите и средствата за разрешаването им, взаимоотношението 
между морални и материални стимули. Медицинската, педаго-
гическата и етиката на трудовия колектив десетки години бяха 
най-интензивно развивани приложни етики у нас.

Приложните етики по света се появиха изключително под 
влияние на емпиричните реалности и продължиха да се раз-
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виват пришпорвани от емпирични стимули. Това е главната 
причина за техния прекалено конкретен, контекстуален, ситу-
ационен като подход, проблематика и решения характер. Едва 
напоследък се правят опити да се надмогнат прекомерната 
ситуационност, контекстуалност и казусност и да се създаде 
обща обяснителна теоретична рамка. У нас приложните ети-
ки никога не успяха или не допуснаха да слязат до равнището 
на отделния емпиричен казус. Обяснението може да се намери 
както в късното им зачеване “ин витро” от чуждоземни доно-
ри, когато вече бяха осъзнати ограничените и дори липсващи 
теоретични възможности на казуса, така и във формирания 
холистичен стил на етическо мислене, търсещ общозначими, 
общовалидни и общоприложими решения. Тази особеност 
има нееднозначно влияние върху постиженията на приложни-
те етики у нас. Те са по-теоретични и по-малко практични от 
западните си посестрими. И ако на приложните етики по света 
предстои да станат по-теоретични, на приложните етики у нас 
предстои да станат по-прагматични. Истината за тяхната перс-
пектива е “някъде там”.

Приложната етика промени етическия дискурс не само по 
света, но и у нас. Тя промени терминологията и изказа. Вър-
на етиците към света на хората и ежедневните им проблеми. 
Направи етиката по човешки разбираема и полезна. Показа, че 
има етика за всеки ден, която може да бъде разказана и като 
приказка. 

Вместо заключение. Моля авторите, които през последните 
петдесетина години са работили в областта на приложната ети-
ка, да ме извинят за съзнателното пропускане на имената и публи-
кациите им. Библиографската справка по приложна етика, с която 
разполагам, съдържа около 300 заглавия, а те вероятно са доста по-
вече. Мога да я предоставя на онези, които се интересуват. Искам 
да благодаря на колегите за всичко, което съм научила от техните 
публикации и в личното си общуване с повечето от тях.

Приложната етика – по света и у нас



122

Етични проблеми с новите 
технологии в медицината и 
европейската биоетическа 
конвенция

Александър Стойчев*

През последните пет десетилетия медицинската 
наука и практика претърпяха наистина революционно 
развитие. Откриването на антибиотиците, създаването 
на животоподдържащите системи, развитието на 
трансплантационната медицина, новите методи за 
репродукция, революцията в генетиката, навлизането на 
високотехнологични апаратури в диагностиката и терапията 
промениха по безпрецедентен начин представите за 
възможностите на медицината. Новите възможности вдъхват 
нови надежди и очаквания, но пораждат и нови опасения 
и проблеми. Ако в миналото се е очаквало от лекаря да 
прави всичко, което може, но възможностите му са били 
твърде ограничени, то днес той може несравнимо повече и 
възниква въпросът дали трябва да прави всичко, което може. 
Съществуват ли етически граници, които не трябва да бъдат 
прекрачвани или научното и технологичното развитие и в 
медицината разрушава традиционни ценности, регламентации 
и морални норми? Още през 50-те години на ХХ век този род 
въпроси слагат началото на интензивни дебати с участието 
на професионалисти от различни области, резултат от които 
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е появата на съвременната медицинска етика (Biomedical Eth-
ics) на фона на ограничения обхват и цели на традиционната 
медицинска деонтология. Моралните дилеми, възникващи от 
новите развития, са във все по-нарастваща степен предмет 
на публичен дебат извън тесните рамки на медицинската 
професия. Отсъствието на категорични, ясни и еднозначни 
отговори на множество безпрецедентни проблемни ситуации 
се подсилва от факта, че отношението към тях е свързано с 
различни културни, ценностни и религиозни традиции, като 
в много случаи отсъстват адекватни юридически норми и 
регламентации. Изисква се настоятелност, за да се постигне 
съгласие и да се уеднаквят позициите по много от най-важните 
проблеми.

Етическите кодекси, приети от различни национални ле-
карски съюзи, болнични асоциации и други професионални 
организации са в значителна степен съобразени с редица меж-
дународни документи в тази област. Сред тях особено място 
заемат документите на Световната медицинска асоциация 
(СМА) – приетите през последните десетилетия различни дек-
ларации, становища и Международен кодекс на медицинската 
етика. В по-голямата си част тези документи имат препоръ-
чителен характер и тактично заобикалят проблеми, по които 
липсва консенсус поради различия от ценностен, културен и 
религиозен характер. Най-сериозният опит за постигане на 
европейски консенсус в тази област е предприет от Парламен-
тарната Асамблея на Съвета на Европа с препоръка към Съве-
та на министрите за изработване на Европейска биоетическа 
конвенция в традицията на повече от 150 различни конвенции, 
приети от Съвета с цел да се осигурят общи норми в областта 
на човешките и граждански права, наказателното и гражданс-
кото право, образованието и културата и социалното законо-
дателство. Представеният през 1995 г от работната група про-
ект е отхвърлян двукратно от Парламентарната Асамблея на 
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Съвета на Европа. Последният проект от месец ноември 1996 
г е одобрен от 35 външни министри на страни, членки на Съ-
вета и открит за подписване и ратификация от 1997 г. (Oviedo, 
4.04.1997). В документите на Съвета на Европа конвенцията 
фигурира като: “Конвенция за защита на човешките права и 
достойнство с оглед приложенията на биологията и медицина-
та. Конвенция за човешки права и биомедицина”.3 Основните 
раздели на конвенцията третират въпросите на информира-
ното съгласие и защитата на некомпетентните пациенти, пра-
вото на конфиденциалност, генните манипулации и човешкия 
геном, научните изследвания и експериментите с хора, орган-
ното донорство от живи донори, обществения дебат по етичес-
ките биомедицински проблеми, връзката с националните зако-
нодателства и правото на Европейския съд за човешки права 
за интерпретация на текстовете на Конвенцията. Конвенция-
та съдържа 38 члена, разпределени в 14 глави и Обяснителен 
протокол (Explanatory Report)4, който е много по-обемист и 
коментира и уточнява отделните членове в текст, разделен на 
176 параграфа. Този дисбаланс между текстовете на Конвен-
цията и на Обяснителния протокол, дава основание на някои 
етици да наричат Конвенцията “гладка фасада, зад която стои 
един инструмент, обслужващ идеологически позиции, които 
много хора не споделят”10(p.133). Консенсусният характер на 
Конвенцията е причина не само за някои твърде общи и дори 
мъгляви формулировки, но също и за избягване или тактично 
заобикаляне на редица противоречиви проблеми.

Автономията на пациента и правото му на самоопределе-
ние и отказ от лечение (т.нар. “пасивна евтаназия”) е един сло-
жен проблем. Не случайно Конвенцията не се ангажира с текс-
тове, свързани с терминалните състояния и решения за прекра-
тяване на живота, въпреки наличието на документи на СМА по 
тези въпроси6,7. Очевидно въпреки официално приетите стано-
вища на СМА трудно може да бъде постигнат консенсус по тези 
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въпроси. Текстът на Декларация относно евтаназията е съвсем 
кратък: ”Евтаназията, т.е. актът на предумишлено прекратява-
не на живота на даден пациент, дори по собствена молба на па-
циента или по настояване на негови близки роднини, е неетич-
но действие. Това не пречи на лекаря да уважава желанието на 
даден пациент да позволи на естествения процес на смъртта да 
следва своето развитие в терминалната фаза на заболяването.”6 
Въпреки привидната си яснота, този текст, особено във втората 
си част, подлежи на интерпретация и трудно може да се тълку-
ва еднозначно. Развитието на новите медицински технологии 
направи възможно приложението на агресивни животопод-
държащи системи и средства, отдалечаващи настъпването на 
смъртта по начини, немислими в предишните епохи. Отказът 
на пациента да бъдат прилагани такива средства или желанието 
му да бъде прекратена започнатата с такива средства терапия 
най-често се означават с термина “пасивна евтаназия”. Самият 
термин “пасивна евтаназия” предизвиква доста спорове и раз-
лични интерпретации, което е причина в последно време да се 
търси едно по-стриктно дефиниране или да се използват алтер-
нативни термини. Обект на пасивна евтаназия могат да бъдат 
терминално болни пациенти и пациенти в трайно вегетативно 
състояние. Клиничните решения могат да варират от отказ за 
реанимация до непредприемане или прекратяване на “необи-
чайни” (extraordinary) средства за продължаване на живота. 
Още през 1973 г. Американската медицинска асоциация приема 
становището, че пациентът и/или неговото семейство могат да 
решат “прекратяване на необичайни средства за продължава-
не на живота на тялото при неопровержими доказателства за 
неизбежност на биологическата смърт” (цит. по T.Beauchamp, 
J. Childress, 1983)2 (p.126). Ако терминът “неизбежност на би-
ологическата смърт” предизвиква неяснота относно времевия 
интервал за настъпването ѝ (все пак всички сме смъртни!), то 
терминът “необичайни” или “извънредни” средства е обект на 
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още по-големи разногласия. Аргументирано се посочва, че от 
етическа гледна точка е по-уместно да се употребяват поняти-
ята “изборни” и “задължителни” средства за лечение, т.е. оби-
чайните да се разглеждат като необходими, етически импера-
тивни и задължителни, а необичайните като изборни2, (р.127). 
Става дума не само за стилистични езикови предпочитания, а 
за промяна на самия подход към проблема. Вместо да се тър-
сят “обективни” технически медицински критерии, акцентът се 
премества върху автономното право на пациента на самоопре-
деление, на избор и вземане на решение за края на живота в 
съответствие с личните ценностни предпочитания. 

Специално в европейската културна традиция идеята за 
автономията и правото на самоопределение на човешката лич-
ност са утвърдили принципа за уважението на автономията 
като един от основните в съвременната медицинска етика. Пря-
ко свързани с този принцип са правата на пациента за инфор-
мирано съгласие и респективно за информиран отказ от лече-
ние. Тези права са отразени в редица международни докумен-
ти. Например Декларацията на СМА за правата на пациента5 
приема т.3 “право на автономност (самоопределение)

а. Пациентът има право на самоопределение на собствени 
решения. Лекарят е длъжен да информира пациента за послед-
ствията от решенията му.

б. Дееспособният възрастен пациент има право да се съг-
ласи или да откаже диагностични или лечебни процедури.”

В Декларацията на СМА относно терминалните състояния7 
се препоръчва: в т.3.1. ”Лекарят може да облекчава страдание-
то на терминално болен пациент чрез въздържане от лечение 
със съгласието на пациента или близките му, ако той не е в със-
тояние да изрази волята си”.

Въпреки преориентацията от т.нар. “обективни” медицин-
ски критерии към субективните желания на пациента се утвър-
ждават термини като: “дистаназия” – “поддържане на живота 
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на пациента, който вече е неизлечим, с помощта на извънред-
ни, труднодостъпни и скъпи средства, при които прекъсване-
то им неминуемо и бързо би довело до смърт” и “ортотаназия” 
– “прекратяване на извънредните мерки за поддържане на жи-
вота на пациента. От медицинска гледна точка тя би представ-
лявала спазване на противопоказанията за реанимация”1(стр. 
265, стр.267).

Сред горещите точки на дискусията около пасивната евта-
назия е терминът “медицинска безполезност”. В Декларация-
та на СМА относно терминалните състояния фигурира: 3(2). 
“Лекарят трябва да се въздържа от употреба на необичайни 
средства, за които няма доказателства, че са от полза за па-
циента.”7. Тъй като класическото разбиране за “медицинска 
безполезност” не се отнася пряко към ситуациите, визирани 
като “пасивна евтаназия”, то спорове предизвикват опитите 
да се разширят понятието и практиката на пасивната евтана-
зия чрез разширително тълкуване на понятието “медицинска 
безполезност”. Един от най-противоречивите опити за такова 
разширително тълкуване е тезата на Schneiderman и Jecker, че 
медицински безполезно е лечение на пациент при който “от-
съства способността да разбере ползата от едно лечение“ или 
за когото не се очаква поне временно да не бъде зависим от 
интензивни грижи15 (р.р.17, 104). Подобна позиция отключва 
възможността за прилагане на недоброволна евтаназия при ав-
тономни пациенти и по думите на W.Harper “нарушава прин-
ципа на автономията, без да предоставя убедителни основания 
за това”9(р.514).

Включването или изключването на изкуственото хранене 
от извънредните средства, визирани в понятието “дистаназия”, 
също се явява обект на оживени спорове. Правото на пациента 
да не бъде лишаван от поемане на храни и течности и достъп-
ността на системите за изкуствено хранене са сред главните ар-
гументи за изключването им от класа на извънредните средства. 

Етични проблеми с новите технологии в медицината и ...
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В рамките на Европа позициите варират от либералния подход 
към евтаназията, установен в Холандия до крайно предпазли-
вите становища на Германската медицинска асоциация. В ко-
ментар на Принципите на Германската медицинска асоциация 
относно терминалните медицински грижи12 Stephan Sahm отбе-
лязва задължението “да се утоли глада и жаждата” като “измес-
тване на задължението за осигуряване на изкуствено хранене 
и хидратация на субективно ниво”13 (р.200), т.е. при определя-
що значение, при което желанията на пациента са определящи. 
Прави впечатление въздържането от употреба на термини като 
“пасивна евтаназия” и “непряка евтаназия” и замяната им с 
изрази като “ограничаване” и “промяна в целта на лечението”. 
Специално се подчертава правото на палиативни грижи като 
алтернатива на извънредните животоподдържащи средства12. 

Един сравнителен анализ на подходите към разглеждания 
медико-етичен проблем дава известна представа за труднос-
тите при създаването на Европейската биоетическа конвенция 
и очакванията за бъдещо разширяване на консенсуса в тази 
област. Единственият текст в Европейската биоетическа кон-
венция, имащ отношение към разглеждания етически проблем 
е в раздел Съгласие (гл.ІІ) където наред с нуждата от инфор-
мирано съгласие за една медицинска интервенция се посочва 
и необходимостта от вземане под внимание на предварително 
изразени желания от пациент, който не е в състояние да из-
разява своите желания по време на интервенцията 3 (Article 9 
– Previously expressed wishies).

Въпреки амбициозните цели на Конвенцията да постигне 
общоевропейски консенсус по един по-широк спектър от меди-
ко-етични проблеми, постигнатите резултати изглеждат доста 
скромни. Затова има някои сериозни причини. Първо, по сво-
ята природа медицинската етика не само че не е консенсусна, 
но и предпоставя различни ценностни и културни ориентации 
и разбирания в сблъсъка между които постоянно се търсят 
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рационално аргументирани и взаимно приемливи решения. 
Второ, както справедливо се отбелязва, Конвенцията не само 
приоритетно изхожда от защитата на човешките права, но и 
същевременно ни се представя и като “средство за решаване 
на проблемите на биоетиката – на всички проблеми – като че 
ли техните решения могат еднозначно да бъдат изведени от 
фундаменталните принципи на човешките права”10 (р.135). 
Разбира се, подобен подход се оспорва от мнозина. Трето, Кон-
венцията “замазва разделителната линия между морал и пра-
во”8 (р.147). Ангажиментите на ратифициралите европейските 
конвенции страни – членки на Съвета на Европа са да хармо-
низират своите национални законодателства в съответствие с 
утвърдените в тези конвенции норми. От друга страна между-
народните документи в областта на медицинската етика имат 
препоръчителен характер и са постоянно отворени за интерп-
ретации и дебати. Тъй като Конвенцията е отворена за присъ-
единяване и от неевропейски държави, тя е сериозен опит за 
търсене на универсални подходи, въпреки че като европейска 
тя универсализира един конкретен модел. Търсенето на кон-
сенсус отвъд границите на европейската култура лежи в едно 
по-далечно бъдеще. Както отбелязва Kurt Schmidt, не е беда.
когато възникват противоречия при обсъждането на медико-
етични проблеми и се приемат регулации, които се опитват да 
балансират различни интереси, даже и когато не могат да задо-
волят всекиго. По-скоро, да живеем мирно в несъгласие е израз 
на уважението към целите и ценностите на другите”14 (р.131).
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Бизнес етиката и бизнесът  
на етиката

Даниела Сотирова*

През последните десетилетия бизнес етиката се утвърди 
като академична дисциплина, изследователска област и нап-
равление в мениджърското консултиране по света. България 
и Чехия са първите страни от Централна и Източна Европа, 
в чиито университети започват да се четат курсове по бизнес 
етика. У нас началото е поставено през 1991/1992 учебна годи-
на в Техническия университет – София. От тогава се разшири 
обхватът на преподаване на дисциплината до един адекватен и 
оптимален за страната обем: в момента бизнес етика се изуча-
ва в осем от държавните висши училища: Софийски универ-
ситет (Стопански факултет), Технически университет, УНСС, 
Великотърновския и Пловдивския университети, Стопанската 
академия в Свищов, Бургаски свободен университет и в Коле-
жа по телекомуникации и пощи. Оформя се, макар и трудно, 
изследователски кръг по проблемите на бизнес етиката.1 

Съществени и разнородни са проблемите, на които се на-
тъкват усилията да се “вкорени” в българските условия пре-
подаването и развитието на тази дисциплина. В това съобще-
нието са анализирани част от тези проблеми – предимно в тех-
ните културологични и приложно-етични аспекти.

* Доцент, д-р, Технически университет – София
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1. Бизнес етиката в европейска, американска 
и българска перспектива

Формирането на бизнес етиката като академична област е 
характерен продукт на днешния “англосаксифициран” (до-
миниран от англосаксонските културни образци) свят. Тя се 
появява в рамките на университетската система с традиции на 
liberal arts в образованието, където функционирането на уни-
верситета е вид пазар – “квазипазар” на идеи.

В едно от най-представителните международни проуч-
вания за състоянието на преподаване на тази дисциплина2 се 
констатира, че в повече от половината общо над 1200 амери-
кански университета се преподава бизнес етика като избираем 
или задължителен учебен предмет. Показателна е изключител-
ната динамика в развитието на учебната дисциплина: нараст-
ването на броя на курсовете от 1973 до 1990 г. е с 500%. 

“Пионер” в преподаването на бизнес етика в европейските 
университети е Великобритания: първите курсове са от 80-те 
години. Постепенно през 80-те години тази академична дис-
циплина се утвърждава и в континентална Европа. Курсове по 
бизнес етика се предлагат или от самостоятелно звено (център, 
институт), или в бизнес училищата и икономическите факул-
тети.

През 1984 г. е създадена първата катедра по бизнес етика 
към Нидерландското Бизнес училище. През следващите десе-
тина години възникват около 15-ина катедри (звена) по бизнес 
етика. След тях тази към Лондонското бизнес училище е во-
деща. През 1987 г. се учредява Европейската мрежа по бизнес 
етика в резултат на проведената Първата европейска конфе-
ренция по бизнес етика.

Академичното обучение става все по-солидно: универ-
ситетът в Лийдс (Великобритания) и Бентли Колидж (САЩ) 
предлагат и магистърски програми в тази област. Предлагат 
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се различни форми на професионално обучение, като пионер 
е Катедрата Диксън (Dixon Chair) по бизнес етика и социална 
отговорност, основана през 1993г.

Конкуренцията между образователните звена и центрове-
те, предлагащи бизнес-етични иницитиви, постепенно нараст-
ва. Научните и приложните изследвания в областта също се 
развиват. Първото и най-мощно европейско звено за изслед-
вания по бизнес етика е основаният през 1987 г. център към 
King’s College, Лондонски университет. През 1990 г. е създаден 
Кеймбриджския център по бизнес етика и етика в публичния 
сектор.

Бизнес етиката се развива и на основата на конкретни ре-
лигиозни системи – първоначално се изявяват предимно като-
лически и протестантски центрове. През 1990 г. е създаден Ев-
рейски институт по бизнес етика. Добре известна с дейността 
си в България е Бахайската общност, която вече десет години 
провежда ежегодно международни конференции на традици-
онната тема “Морал и етични принципи в социалната пазарна 
икономика”.

Православното християнство също плахо подхожда към 
проблемите на етиката в бизнеса: на Осмия събор на Руската 
православна църква, състоял се в началото на 2004 г., са пред-
ставени на вниманието на широката общественост ценности 
и идеи за “праведен” икономически живот, както и пръв за 
православието “Кодекс за нравствените принципи и правила 
в икономиката”.

И така, бизнес етиката се налага в условия на “търсене и 
предлагане на идеи”. Както и други нови направления в ети-
ката се развиват успешно в динамична академична среда. В 
такава среда преобладават интензивните контакти и сътруд-
ничеството, а професионалният аутизъм и дисциплинарната 
надменност са рядко срещани. Бизнес етиката и другите вари-
анти на приложните етики, са нова възможност за реализация 
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на философи и хуманитаристи след 70-те години, когато в уни-
верситетите се наблюдава отлив от класическите “канонични” 
философски дисциплини. 

Благоприятната среда за развитието на бизнес етиката е 
следствие и на трансформации, извън тези в университетите и 
във философската гилдия. Преподаването на приложни етики 
е улеснено от публичността на етичното разсъждение в анг-
ло-саксонската, особено американската културна среда. Една 
от спецификите на тази култура е лекотата, с която се говори за 
етика, наличието на високо ниво на етично самоизразяване. 
Моралните проблеми са по-лесно изговорими на английски 
език. Директният и открит изказ улеснява публичното говоре-
не за бизнес етика.

Лексиката и семантиката на езика на бизнес етиката в Ев-
ропа са различни.3 Европа е многоезична: възможно от тук за-
почва и характерното нежелание и вътрешна съпротива при 
публичен разговор по бизнес-етични въпроси. Тaзи езикова 
среда улеснява копирането на отработените американски мо-
дели на преподаване. В парадигмата на американската образо-
вателна традиция като че ли няма саморазбиращи се теми и 
понятия. Нищо не е саморазбиращо се, всичко се експлицира.

Публичният образ на бизнес етиката и на приложните ети-
ки в Европа е неясен и нееднозначно оценяван. Съществуват 
нестихващи дискусии и за самия термин (приложна или прак-
тическа етика, бизнес етика или социална етика, етика или 
деонтология). Терминологичният хаос, както и несъгласието 
с американизмите в Германия стимулира създаването на реч-
ник-антология по бизнес етика.4 Недвусмислено отрицателна е 
реакцията срещу приложната етика в Германия. През 1991 г. 
Европейското общество за философия на медицината и здра-
веопазването е принудено да премести своя конференция от 
Германия в Холандия именно поради протестите в Германия 
срещу понятието приложна етика. Силно чувствителното и 
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обременено обществено мнение в тази държава трудно до-
пуска дебат по някои специфични проблеми на медицинска-
та етика като евтаназията например. “Дискусия, отровена от 
инсинуации и инсулти” нарича Ханс Йонас обсъждането на 
приложната етика в Германия. В него преобладава приписва-
нето на лоши мотиви, стигащи до обвинения във фашизъм. 
Обсъждането преминава в осъждане.

Етичното разсъждение, наподобяващо съдебен процес, 
е културен образец за развитието на американската приложна 
етика. Тя се възприема като публично отсъждане “за правдата 
и кривдата” в една проблемна ситуация5. Моралната култура, 
която се опира на англосаксонското право, генерира победите-
ли и победени. Същевременно характерната за континентална 
Европа нравствена култура, основаваща се на гражданското 
право, се стреми към баланс, съгласие и солидарност. Етичес-
кият ресурс (енергия) е вложен (насочен) в различни посо-
ки: за утвърждаване на връзки и отношения, както е в Европа, 
или към морални превъзходства и победи, както е в Америка.

Бизнес етиката в Америка и Европа се опира върху различ-
но разбиране за “естествените” параметрите на свободния 
избор на човека при вземане на решение. В центъра на аме-
риканската перспектива е индивидуалният избор в рамките на 
минимум всеобщи ограничения, които обаче не се подлагат на 
съмнение от субекта.

В европейска перспектива поведението се оценява в по-
ограничени параметри на свободния избор. Стремежът е към 
равномерно разпределение на отговорностите между всички 
участници, включително и към търсене на морална отговор-
ност от системата (”правилата на играта”), в която се действа. 

Приложната етика има своите културни модели, върху ко-
ито се развива. Благотворно е съчетанието на образците на 
казуистиката и прагматизма на американска земя. Амери-
канският прагматизъм е единственото доморасло философско 
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направление в Новия свят. Проверяемост, простота и – това 
е съществено – преносимост са трите принципа, образуващи 
здравата основа за развитие на тази особена философия на час-
тния случай. Джон Дюи би могъл да се възприема като предте-
ча на приложната етика поне поради две причини: доколкото 
за него “решаването на проблема” е задача на философията и 
доколкото той ясно формулира въпроса за моралността и на 
средствата, а не само на целите на човешките действия.

Разбира се, биха могли да се открият и други, по-стари 
културни образци на философията на частния случай. Такъв 
е например методът “респонса” в еврейската традиция: разяс-
няване и оценяване на светски ежедневни случаи чрез серия от 
отговори на конкретни въпроси. 

Преподаването на бизнес етика в българските условия 
има своята специфика и трудности. Те не са свързани само с 
очевидната недоразвитост и деформираност на пазарните от-
ношения у нас, нито пък с всеобщия морален упадък на об-
ществото. Колкото и парадоксално да звучи, понякога този об-
ществен фон подпомага интереса към бизнес етиката.

Нашата собствена културна традиция няма образците 
нито на казуистиката, нито на прагматизма. В рамките на пра-
вославната религиозно-философска книжнина етиката и мо-
рализаторството имат формата на притчи, слова, поучения. В 
тях липсва рационално-логическият анализ, аргументацията 
на направения избор по схемата “За” и “Против”. 

Бизнес етиката се е утвърдила в общества, в които има съг-
ласие по основни ценности за легитимност на труд, печалба, 
преуспяване. Добре известно е, че протестантизмът дава ясна 
морална санкция на капитализма, пазарното поведение и биз-
неса. Протестантската трудова етика столетия наред предлага 
проверен ценностен модел за средния човек и средната кла-
са. Тя е уникален морален консенсус, оправдаващ онези, които 
работят и инвестират много и разумно.
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Специфичните трудности в преподаването на бизнес етика 
произтичат от някои особености на българската философска и 
гражданска култура. Такава е обществената липса на интерес 
към задълбочен размисъл за осмисляне на човешките права 
и други сходни проблеми на приложната етика. Тази липса е 
необичайна и странна за демократизиращо се общество, особе-
но ако се сравни с перманентните дебати по повод на смъртно-
то наказание, клонирането на хора, донорството, евтаназията, 
правата на малцинствата, на бъдещите поколения или на жи-
вотните. Подобни несекващи дебати в публичното простран-
ство задължително протичат и с професионалното участие на 
философи и етици. Дори и обществена потребност от спешно 
хармонизиране на българското и европейското законодателст-
во по редица въпроси у нас не предизвика подобни дебати.

2. Перспективи пред бизнес етиката, когато знанието  
е услуга

Етиката е теоретично и методично усилие да се осмисли 
моралния опит, тя е систематична рефлексия върху морални 
основания. Приложната етика се интересува от нетрадицион-
ни сфери на социалния опит, които не са били включени в 
обсега на философския интерес. Такива са например пробле-
мите, свързани със здравето, тялото и телесността, екологията, 
използването на компютрите, бизнеса, медицинските техноло-
гии, журналистиката, правото и др.

Специфичен е и начинът, по който тези нови въпроси се 
тематизират философски. Рефлексията не е възможна без съ-
ответната професионална експертиза, без познаване на емпи-
ричния контекст на специализираните практики, където въз-
никват новите проблеми.

Приложната етика започва от факти и се придържа към 
тях. Проблемите се третират критико-аналитично в контекста 
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на тяхната поява, без да се абстрахират от нея като идеални 
образци. Философът е изоставил ролята си на “чист” анализа-
тор (”духовен съдия”), който извежда проблеми и ги подлага 
на философска “дестилация”.

Приложността на етиката е в предлагането на приемливи 
решения на морални проблеми, текущи и спешни по характер. 
Тя е един вид философска технология, но не само. Тя е свое-
образна “бърза помощ”, но не само. В контекста на днешния 
технологизиран и маркетизиран свят тя е участие в екипна 
междупрофесионална практика.

Разбира се, въпросът “как е възможна бизнес етиката” ще си 
остане примамливо предизвикателство пред философа. Дали 
някъде се пресичат “пътя на златото и пътеката на Златното 
правило?”6 (к.м. – Д.С.). Въпросът е реторичен и когато бизнес 
етиката “зацикля” в него, тогава възниква проблемът “лесно е 
да го кажеш, трудно е да го направиш”. Разминаването между 
очевидността на правилното етично решение и трудността на 
реализирането му е основен педагогически проблем и разбира 
се – едно от най-големите професионални изпитания за препо-
давателя по приложна етика.

Но бизнес етиката в последните десетилетия всъщност е 
излязла далеч извън рамките на подобни вечни питания. Кога-
то знанието е услуга, “знаещите” осъществяват експертиза под 
формата на грижа, съвет или консултиране. Бизнес етиката 
днес е съвкупност от разнообразни бизнес етични инициа-
тиви за разбиране и оптимизиране на етичното поведение в 
бизнес организациите. Тя е и практикуване на определен вид 
консултантски услуги, които обикновено се предлагат в рам-
ките на организационното консултиране. В България също се 
правят първи стъпки в тази посока (например разработването 
на фирмени и браншови етични кодекси). 

Задачите на бизнес етиката са аналитични и реформира-
щи. Специфичното за нея е, че моралният субект е не само ин-
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дивидът, но и общността. При това става дума за специфична 
вторична общност – бизнес организацията. Въпросът за морал-
ния статус на бизнес организациите е един от главните за биз-
нес етиката. Той е индикатор за интердисциплинния ѝ характер, 
доколкото е и философски, етичен, социален и правен еднов-
ременно. Доколко са идентични онтологически корпорацията 
и индивидът? В какъв смисъл може да се говори за действие 
и поведение на бизнес организацията? Имат ли организациите 
морални права и сходни ли са те с тези на отделния човек?

Бизнес етиката се концентрира върху моралната сложност 
и адекватност на проблеми в практически действия, конвен-
ционални и нерефлексивни по своя характер. Тя се стреми да 
предложи решения, които са едновременно:

– рефлексивни (осмислящи цели, средства и ценности в 
една нерефлексивна форма на социална практика, каквато е 
бизнесът);

– аргументирани (отсяващи основателни морални аргу-
менти от други, само изглеждащи такива);

– емпатични (запазващи морална “чувствителност” и пер-
спективата “какво щеше да бъде, ако”);

– отговорни (доколкото се търси проекция на човешки 
постъпки в бъдещето).

Бизнесът, за разлика от медицината например, е съвкуп-
ност от множество разнородни дейности и действия, повече-
то от които се променят динамично дори само поради самото 
технологично развитие. Затова бизнес етиката и медицинската 
етика като видове приложно етично знание са твърде различни 
в дескриптивните си, нормативни и аналитични аспекти. Ако 
медицинската професия по същество и изначално съдържа 
идеята за хуманно служене, то бизнесът, макар също да пре-
доставя услуги, не е хуманен и етичен “по определение”. Етич-
ността е по-късно дефиниран стандарт и поведенски еталон в 
бизнеса като тази форма на социална практика.
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Една от главните особености на бизнес етиката като при-
ложната етика е нейната финалистка ориентация. Някои 
етици въвеждат понятието “морално закриване” (closure, за-
вършване, приключване).7 Завършването контрастира с без-
брежния плурализъм и релативизъм като белег на днешната 
култура. То е контрапункт на дебатирането, толерантността 
и приемането на всяка другост, толкова саморазбиращи се за 
съвременния човек.

Закриването е разрешаване на морална дилема, подкре-
пено от възможно най-добрите основания и аргументи. Ако 
между участниците има сериозно морално несъгласие, то 
стремежът е да се предложи онова решение, което всички биха 
приели. Поведенската стратегия към “морално закриване” е 
обичайна практика за определен тип култура – западната, ба-
зирана на протестантската трудова етика.

Каква е в такъв случай ползата от бизнес етиката – тази 
очевидно привнесена инициатива? Тя е преди всичко в разви-
тието на “моралното въображение.”8 Етичните тренинги кон-
кретизират тази възможност за бизнес организациите. На вто-
ро място обучението по бизнес етиката в смисъла ѝ на делова 
етика, шлифова аналитичните и критични умения. Тя е част 
от диалогичната компетентност и така необходимите “нежни 
умения” на съвременния служител.
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Политическата етика – същност  
и проблеми

Паньо Данев*

Живеем във време на сбъркан преход и тотално отрица-
ние на миналото, отрицание не само на постиганото в мате-
риалната, но и в духовната сфера, респективно в моралните 
ценности. Това е и време на “морален вакуум”, който бързо 
се запълва с норми и начин на живот със съмнителни морални 
стойности.

Наш дълг е да очистим етическата мисъл в България от 
съвременните политическси спекулации и идеологеми на това 
жестоко време и най-главното – да насочим вниманието на из-
следователите към новите проблеми, да подскажем форми и 
средства за преодоляване на “кризата в обществения и поли-
тическия морал”.

Своето изказване ще огранича само в разглеждането на ня-
кои въпроси, свързани със същността и проблемите на по-
литическата етика.

Политическата етика у нас е недостатъчно разработена. 
Малцина са българските автори, които отделят внимание на 
изследването на едни или други аспекти на тези важни про-
блеми. Това са главно професорите Васил Проданов, Любомир 
Драмалиев и някои други етици. В техните разработки могат да 
се намерят много плодотворни идеи за спецификата на етиче-
ските категории в сферата на политиката, за взаимодействието 
на нравственото и политическото начало в управленческите 
процеси, в живота на ръководните кадри и много други.

* Старши научен сътрудник, д-р
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Известно е, че етиката изследва различните страни на мо-
рала и неговото проявление в живота на личността и обще-
ството. С оглед на съдържанието, онова етично знание, което 
е насочено към разкриването на природата на морала, неговия 
социален механизъм, структурата, закономерностите, катего-
риите и принципите му, се нарича теоретическа етика. В ло-
гичен аспект етиката изучава специфична област – логиката на 
моралния език, а в аксеологичен план тя разглежда философ-
ските въпроси на моралните ценности на обществото. Истори-
ята на произхода и развитието на морала и етическите учения 
са предмет на вниманието на историко-етическата теория.

Въпросите, свързани със спецификата на моралните проя-
ви в зависимост от характера на предмета на дейност на хората, 
се изучават от професионалната етика и другите специални 
етически теории. Професионалната етика изследва нравстве-
ните аспекти на различните видове труд – на лекаря, педагога, 
юриста, на българския воин и др.

С известни уговорки според нас може да се приеме като це-
лесъобразно и необходимо използването и на понятието “поли-
тическа етика”. В действителност, макар и в емпиричен план, 
то отдавна е получило гражданственост и циркулира в полити-
ческата практика в управленческата дейност. Още повече, че в 
последните години нашироко и не без гордост управляващите 
у нас обичат да наричат себе си “политическа класа”, “полити-
чески елит” и пр. С други думи, званията “партиен лидер”, “по-
литически ръководител” и т. н. (В случая на БСП, СДС, НДСВ, 
ДПС и др.) все повече се възприемат и утвърждават в профе-
сионален аспект. В много държави по света с добри традиции 
в социалното управление (Англия, Франция, Германия, САЩ и 
др.) имат професионални политици, чиито живот и дейност са 
свързани само с политиката и управлението.

В този смисъл политическата етика може да се разглежда 
като професионална теория за морала на политиците. С това 
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понятие изразяваме спецификата на функционирането на мо-
рала в такава важна социална област – участието в дейност-
та на държавата, отношението между класите, партиите, на-
циите, държавите.

Политиката не само изразява интересите (преди всичко 
– икономическите) на господствуващата в обществто класа, но 
обхваща въпросите на държавното управление, на целите и за-
дачите, на методите и средствата на борба. Политиката намира 
най-ярък израз в дейността на партиите. Те определят както 
формите и методите, така и тактиката и стратегията на борбата 
на дадена класа за постигането на нейните близки и далечни 
цели.

Главното предназначение на политиката и необходимост-
та от нейното възникване е да регулира дейността на хората, 
класите, партиите и нациите по определен начин и с оглед на 
определени цели, в рамките на дадени конкретно-исторически 
условия.

За успешното постигане на тези цели политиката се опира 
и на моралния фактор. 

Моралът е такъв социален феномен, който образно каза-
но, присъствува навсякъде и същевременно го няма никъде, т. е. 
не съществува вън и независимо от другите обществени явле-
ния – икономически, политически, религиозни, културни и др. 
Трудно е на практика да се посочи чиста морална постъпка; 
заедно с това няма сфера от социалната дейност на хората, ко-
ято да не може да приеме нравствен акцент и оценка.

За разлика от политиката, моралът е всеобщо, универсално 
явление. Той има по-широк предмет на отражение и въздей-
ствие, пронизва всички обществени отношения.

Предимството на морала пред другите регулативни обще-
ствени системи е, че той активизира вътрешните духовни 
сили на човека. Нормите на морала се спазват по силата на 
вътрешното лично убеждение и общественото мнение, а също 
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така на навика, привичката, традицията. Политическият регу-
лативен механизъм се характеризира с по-голяма твърдост и 
устойчивост, защото се опира не само на вътрешното убежде-
ние на хората и общественото мнение, но и на държавно-адми-
нистративната и политическата принуда. Практиката обаче 
показва, че необходимостта от такава принуда отпада, когато 
в политическите отношения навлезе моралния фактор и акти-
вира вътрешните механизми на поведение на политиците, на 
личността.

Синтезиран израз на моралната обагреност на полити-
ката е понятието “политически морал”. В него се съдържат 
като правило по-високи нравствени изисквания към хората, 
занимаващи се с политическа и ръководна дейност.

Политическият морал обхваща специфични принципи и 
норми, които се отнасят само до дадена политическа класа, 
до нейните лидери и членове. Това са такива изисквания – да 
бъдат най-активни за осъществяване на партийната полити-
ка и да са пример за поддръжание, да се борят за укрепване 
на партийното единство, да спазват партийната дисциплина и 
др. Сами по себе си това не са морални нормативни изисква-
ния и норми, а уставни или програмни задължения. Те обаче 
приемат ярък морален акцент, започват да действуват и като 
нравствени изисквания, щом хората ги спазват доброволно и 
самодейно. Политическият морал съдържа и основни общочо-
вешки норми като честност и правдивост, простота и скром-
ност, чистота в междуличностните отношения, чувството за 
дълг и отговорност към другите, хуманизъм, колективизъм, 
взаимопомощ, другарство и пр.

Главната характеристика на политическия морал е негови-
ят класов характер. Историята на политическите движения и 
съвременната политическа практика доказват, че този морал 
винаги е бил в услуга и в защита на коренните интереси на 
определени класи, групи и партии. По принцип лявата поли-
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тика по-пълно и по-последователно отразява моралните кате-
гории на широките народни маси. И обратно. Неосъществима 
мечта е средните и бедните слоеве от населението да очакват, че 
една крайно дясна партия ще използува механизмите на власт-
та за подобряване на личностното битие, за въвеждане на со-
циална справедливост. Затова надеждите на хората за справед-
лив и достоен живот за всички се осъществяват като правило 
от левите политически сили. Актуална и днес е великолепната 
мисъл на К. Маркс, че всяка класа в миналото преди да дойде 
на власт представя своите лични интереси за общонародни, но 
след като завземе властта тя бързо забравя това и се бори за 
задоволяването на своите лични интереси. Много са фактите 
и от нашата най-нова история, които потвърждават универ-
салното действие на тази марксова постановка. Съвременната 
българска политическа действителност е богата на примери в 
това отношение. Прословут е сред населнието у нас примерът 
с обещанията на Симеон Сакскуборготски, дадени в речта му 
от 6. ІV. 2001 г., че само за 800 дни, след като дойде на власт, ще 
подобри значително материалните условия на живот на всич-
ки българи. Не народаът, а управляващата политическа класа 
се радва сега на богато материално битие и продължава да из-
ползва властта за задоволяването на своите лични користни 
интереси. Това е политическа демагогия.

Всъщност политическата демагогия е аморализъм в дей-
ствие, който вече приема у нас опасни за нацията и държава-
та размери. Застрашено е самото физическо оцеляване на на-
рода, руши се демографския фундамент на България. Стотици 
хиляди млади хора – тези “емигранти на мизерията и глада” 
напуснаха и продължават да напускат страната, за да търсят 
професионална реализация навън. Болшинството от тях про-
дават своя труд, интелект и дори човешко достойнство под 
чужди и далечни небеса, а други, макар и още малцина – уми-
рат по чужди бойни полета за чужди интереси.
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Моралът изпълнява определени политически функции, но 
не всичко в дадена нравствена система следва да се свежда до 
политиката. Такъв подход вулгаризира проблема, защото по 
своя произход и исторически перспективи моралът е общо-
човешко, но не и политическо явление. В крайна сметка харак-
терът на въздействието на политиката върху морала зависи от 
нейното основно съдържание, цели, задачи, изисквания, т. е. от 
крайната политическа цел -–към какво се стреми политиката, 
чии интереси отразява, какъв е идеалът за обществено устрой-
ство, за социална справедливост и т. н.

В епохата на революционни преобразования, когато се 
извършва преход от една обществено-икономическа формация 
към друга, влиянието на политиката върху морала е най-силно. 
Всяко изменение в политическата област засяга и нравстве-
ната система. Рушат се старите представи, традици, възгледи; 
създават се нови морални нормативни изисиквания и ценно-
сти или господствуващата класа приспособява съществуващи-
те нравствени норми съобразно новите политически задачи.

Основен проблем в партийната етика е за съотношението 
между цел и средства. Тук в най-голяма степен се проявяват 
нравствените функции на политиката, наличието (или лип-
сата) на морал в политиката. За постигането на политическите 
цели при определени обществени условия могат да се използ-
ват различни средства – терор, насилие, преследване на поли-
тически противници, клевети, провокации или демократични 
форми за въздействие, като убеждение, агитация, обяснение, 
референдуми и пр. В борбата за постигането на политиче-
ските цели следва да се държи строга сметка за моралните по-
следици от политическите действия. В тази връзка на преден 
план излиза въпросът: доколко средствата са не само необхо-
дими и достатъчни, но и хуманни за постигането на политиче-
ските цели. Притегателната сила и жизненост на една политика 
е толкова по-голяма и трайна, колкото по-пълно отразява про-
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гресивните тенденции в общественото развитие и се опира на 
здрава морална основа, т. е. не противоречи на нравствените 
идеали и представи на мнозинството от народа за добро и зло, 
за справедливо и несправедливо.

Обикновените хора са много чувствителни към морала на 
политиците, особено към онези от тях, които са на ръководна 
работа. Обективно всяка ръководна длъжност въплъщава ав-
торитета на съответната институция – парламент, министер-
ски съвет, президенство, министерство и пр. Това е авторите-
та на властта, който в морално отношение е дава “в аванс” на 
всеки ръководител, когато му се поверява съответния управ-
ленски пост. Но за успешна ръководна дейност не е достатъ-
чен авторитетът на властта; той трябва да се допълва и от 
моралния авторитет на ръководителя, който зависи преди 
всичко от неговите лични нравствени качества.

В очите на народа много родни политици имат днес неосо-
бено привлекателна “морална физиономия”. И това е обясни-
мо. Онзи политик, който сам нарушава юридическите и нрав-
ствените норми на обществото няма моралното право да из-
исква от другите да ги спазват. Практиката показва, че всяко 
нарушение на законността и нравственността “отгоре” бързо 
резонира “надолу” и нанася непоправими “морални щети” на 
обществото и на хората. Такъв е случая например с нашумяла-
та напоследък злоупотреба с властта от страна на група висши 
държавни служители, които си закупиха големи жилища на 
безценица или с компенсаторни бонове.

Няма да бъде преувеличено ако се каже, че моралният раз-
пад на нашето общество е истинска национална катастрофа 
в духовната сфера. Непознато за миналите поколения през 13 
вековната история на България е съвременното безцеремон-
но и тотално погазване не само на политическия морал, но и 
на общочовешките ценности. Свидетели сме и на системно и 
успешно “промиване на мозъците” на хората, особено на мла-
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дото поколение. Онова, което довчера повечето от българите 
считаха за аморално (например, експлоатацията на човек от 
човека, военна агресия в чужда държава и пр.) днес се пред-
ставя от официалната пропаганда като необходимо и справед-
ливо, т. е. морално. Днес има голямо разминаване в морални-
те позиции и оценки на народа и управляващия политически 
елит.

Българският народ е творец и наследник на богати общо-
човешки морални ценности, с които би се гордяла всяка съвре-
менна културна нация. За морала и народопсихологията на 
българина са характерни неговата милостливост и състрадание 
към другите; липсата на склонност към агресивност, към наси-
лие и жестокост; наличието на безгранично гостоприемство и 
уважение към чужди народностни групи; на съседство, взаи-
мопомощ, другарство и още много, много истински човешки 
добродетели. Доскоро тези морални добродетели доминираха 
в междуличностните отношения между хората у нас.

На съвременния етап България е сред страните с екска-
лираща престъпност. Тук действат най-често безнаказано 
големи групи за трафик на наркотици; извършват се жестоки 
убийства и насилие върху личността, грабежи и много други 
тежки нарушения на обществения ред и законността. И логич-
но възникват такива тревожни въпроси: Какво става с морала 
на българина? Отмират ли нормите на общочовешкия морал?

Ако ценностите на ХХ век действително си отиват, както 
твърди сега Хенри Кисинджър – виден американски политик 
и учен още от времето на президента Р. Рейгън – с какви нови 
ценности ще бъде запълнен “моралният вакуум”, който ши-
роко и застрашително се отваря днес?

Живеем в преломно – и в политическо и в морално отно-
шение – време. В началото на 2007 г. ще ни приемат в Европей-
ския съюз, както ни уверяват в единен хор българските полити-
ци. Затваряме глава след глава – в сферата на промишлеността, 
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земеделието, енергетиката, съдебната система и много други. 
Но преговорна глава за морала – политически и общочовеки 
– няма, и със сигурност няма и да има!

Какви морални ценности ще поднесем на “масата” на Ев-
ропа? Иска ми се да вярвам, че в “духовното меню” на масата 
на Европейския съюз ще можем в крайна сметка да поднесем 
ценностите на общочовешкия морал, създадени от българския 
народ през неговата многовековна история!

В днешното трудно време българските етици не могат и не 
трябва да мълчат и да стоят настрана от острите проблеми, 
породени от мъчителния и продължителен преход към пазарна 
икономика и демокрация. Много морални ценности, форми-
рали се от условията на труд и живот при социалистическата 
обществена и колективна собственост се рушат под ударите на 
сегашните капиталистически пазарни отношения. Отмира и 
си отива като че ли безвъзвратно колективистичното съзна-
ние на българина. Днес по-голямата част от народа е поставен 
пред тежката житейска и морална ситуация; пред все още не-
осъзнат добре ценностен избор. В резултат на тоталната иконо-
мическа разруха и отслабването на държавността много хора 
у нас са лишени от екзистенц минимума за същесетвуване, от 
елементарни възможности и условия за човешки живот, да не 
говорим за духовно развитие и морално усъвършенстване.

Всичко това поставя фундаментални въпроси пред етиче-
секата мисъл в България, свързани със сегашното и бъдещото 
развитие на моралните отношения. Ето някои от тези въпроси: 
Какъв е моралът на прехода? Какъв тип личност се формира на 
съвременния етап? Каква е нейната и на обществото ценност-
на система? Какви научни подходи, форми и методи да се при-
лагат при изучаването на нравствения живот (прогнозиране, 
моделиране, конкретно-етически изследвания, анкети и пр.?

Това са трудни, но реални въпроси, отговорите на които не 
могат да се отлагат повече във времето!
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Кратък преглед на историята, 
състоянието и перспективите  
на военната етика

Мария Добрева*

В своята книга “Военната реформа в Русия. Базови подхо-
ди, аспекти, проблеми и тезиси” генерал-майор А.И.Владими-
ров пише: “Практически всички славни страници в историята 
на Русия са написани от нейната култура и от нейната армия. 
Практически всички безславни страници в историята на Ру-
сия са свързани с резултатите от бездарното държавно управ-
ление.”5 Без да се обвързвам с такова кардинално обобщение, 
бих казала, че тези думи до голяма степен важат и за България. 
Същевременно съм готова аргументирано да заявя, че успехи-
те в строителството и функционирането на българската армия 
се дължат в доста голяма степен на съществуващите военен 
морал и военно-етическа мисъл.

Военната етика е една от приложните сфери на етическата 
наука и както и останалите приложни етика, тя има за зада-
ча да очертае спецификата на морала в областта на военното 
дело, теоретически да обясни моралните процеси протичащи 
във военната сфера и да изведе някои специфични норми на 
военния морал.

Воинската дейност притежава специфична морална окрас-
ка. В социален план нравствените ориентири на хората в про-
цеса на воинската дейност са единни, тъждествени, неразривно 
свързани с моралните процеси, които протичат в обществото. 
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Заедно с това характерът на реализация на тези общи прин-
ципи и положения в условията на воинската дейност е свое-
образен и специфичен. Още Платон отбелязва, че моралните 
добродетели се проявяват в зависимост от съсловията: Мъд-
ростта е добродетел на философите, умереността е присъща на 
занаятчиите, а мъжеството и храбростта – на воините. 

Военната етика разглежда специфичното проявление на 
морала в процеса на воинската дейност, която от своя страна 
представлява сложно социално явление, осъществяващо се 
под формата на въоръжена борба, бойни дежурства, бойна и 
морално-психологическа подготовка на войските, управленска 
дейност на щабовете и другите органи за военно управление, 
подготовка на военните кадри, военно-научна дейност и др.

Военната етика разглежда специфичните прояви на морала 
в процеса на осъществяване на воинската дейност, пътищата и 
начините за формиране на морално-бойни качества у воините 
и тяхната проявление в мирно и военно време.

Важно специфично изискване на военната етика е форми-
рането на готовност и способност у воините за осъществяване 
на въоръжено насилие в интерес на обществото и стремеж за 
изпълнение на задачите на командването, дори с цената на са-
можертва. За да изпълниш своя дълг в името на Отечеството, 
и с цената на живота си се изискват действително специфични 
морални устои.

Морално-бойните качества – самоотверженост, героизъм, 
воинска чест и гордост, способност за безпрекословно подчи-
нение и много други, представляват съществени черти на во-
енния морал. Спецификата на военния морал се заключава не 
само в специфичните качества, които изисква, но и в особения 
характер на тяхното проявление и формиране.

Развитието на военно-етическата мисъл в България за-
почва още с първите стъпки при създаването на българската 
армия. На 05.05.1878 г. (Само два месеца след Освобождени-
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ето!) излиза “Извлечение на руския военен устав. Пособие за 
обучението на новобранците в България.” Съставил и превел 
под ръководството на полк. А.Р.Енгелгард подпоручик Петър 
Стоянов.13 В този първи наръчник за устройството на българ-
ската войска е направен опит да се разкрие ролята на морала в 
армията, особено по време на война, като специално се обръ-
ща внимание, че както и всичко останало, това е съобразено с 
българските условия.

В годините от 1878 до 1944 са публикувани 14 произведе-
ния, разработващи различни проблеми на военните етика и 
морал. Сред тях особено внимание заслужават първото конк-
ретно етическо произведение, излезлите през 1896 г. във “Вое-
нен журнал” поредица от статии на Д. Папазов под общото заг-
лавие “Анализ на моралните длъжности на военнослужещия 
и качествата, които трябва да притежава.”23 Първият опит да 
се определи предмета, мястото и задачите на военната етика в 
книгата на К.Кирков. “Записки по военна педагогия” (1900 г.).15 
Трябва да отбележим, че това е не само първият за България, 
но и един от първите в света учебници по Военна етика. 

През 1908 г. излиза книгата на М.Балкански. “Военна ети-
ка. Войската и нейният нравствен елемент”.1 В нея авторът за-
щитава тезата, че военната етика е самостоятелна наука, която 
не бива да се смесва нито с педагогиката, нито с която и да било 
друга обществена наука. 

За значението, което се е отдава на военната етика по оно-
ва време говори и излязлото през 1928 г. учебно пособие “По-
учения за Войника-Гражданин” (под ред. на К.Соларов). Като 
най-важно от всички поучения се извежда “Нравоучението” 
(раздел №1). 24

Своеобразен завършек на този процес е излязлата през 
1933 г. книга на К.Коцев. “Военна етика и военна педагогика. 
Ръководство по морална подготовка”17, където авторът дораз-
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вива идеите на К.Кирков и прави съществен принос в изясня-
ването на военната етика и военния морал.

Успоредно със своето теоретическо развитие военната ети-
ка през този период се преподава във Военното училище като 
учебна дисциплина (макар и в рамките на педагогиката), спо-
ред документите с хорариум от 30 часа. Ясното разбиране е, че 
тези знания са необходими на бъдещите офицери – не само за 
собственото им морално усъвършенстване, но преди всичко за 
дейността им като военни педагози. За това свидетелстват пуб-
ликуваните през 1934 г. книга на П.Цонев. “Военна педагогика. 
Ръководство за военно-учителите от българската армия и гот-
вещите се за такива – юнкерите от военното на НВ училище с 
35 примерни уроци”24 (където се защитава тезата, че морална-
та подготовка е синоним на цялостната духовно-идеологичес-
ка подготовка на войската и на населението за война) и през 
1935 г. книга на Й. Легурски. “Нравствена подготовка”.18

Макар, че има какво още да се желае, този период е сравни-
телно добре проучен и отразен в книгата на Чавдар Радински 
“Военно-етическата мисъл в буржоазна България 1878-1944” 
(1982г.) [25]. 

Не може да се каже същото обаче за периода 1944-1989 год. 
За този период няма системни проучвания, нито опити за сис-
тематичен анализ на публикуваните произведения. Независи-
мо от това трябва да отбележим, че военно-етическата мисъл в 
България през този период, макар и под въздействието на съ-
ветската военно-етическа мисъл също бележи определено раз-
витие. Трябва да отбележим, че тезата за тоталното въздействие 
на съветската военно-етическа мисъл не е опит за оправдание 
или реверанс към актуални политически настроения. Това се 
отнася не само до военната етика, но и до цялата ни военно-те-
оретична мисъл, както отбелязва в своя доклад “125 години от 
Освобождението на България и възстановяването на Българ-
ската армия” Началникът на Генералния щаб на Българската 
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армия г-л Н.Колев: “Възприетата концепция за коалиционната 
отбрана довежда до радикални промени във военната ни те-
ория и в основните регламентиращи документи. Възприето е 
схващането, че съветската военна наука изчерпва потребнос-
тите не само на коалицията, но и на всяка национална армия. 
Отхвърлен е възгледът за специфичността в изграждането на 
въоръжените сили на отделните страни от Варшавския дого-
вор, което се отразява негативно върху развитието на нашата 
военна мисъл.”16

Излязлата през 1970 год. книга на Д.Волкогонов “Воинская 
етика”7, в която авторът предлага различни подходи към опре-
деляне на предмета на военната етика, представлява своеоб-
разна бариера, която не може да бъде преодоляна и в България 
през този период не е публикуван нито един учебник по во-
енна етика. (През 1989 год. под заглавие “Марксистко-ленин-
ска етика”19 Военно издателство публикува учебно пособие за 
изучаване на военна етика от чуждестранни курсанти, обуча-
ващи се в българските висши военни училища, което поради 
ограничения си обем и тираж не оказва никакво влияние вър-
ху изясняването предмета на военната етика.) Същевременно 
военната етика се изучава във всички съществуващи през този 
период военни училища (този път съчетана с естетиката) с хо-
рариум от 30 часа. В това отношение могат да бъдат посочени 
и други примери.

Същевременно в България се разработват редица военно-
етически проблеми. Публикувани са редица монографии:

1957 г. – В. Иванов. “За героизма”12

1962 г. – Сб. “Да възпитаваме морално-боеви качества у во-
ините”9

1964 г. – Г. Язаров. “Героизъм в мирни дни” 29

1970 г. – Н. Николов. “Убеждение и поведение”21

1975 г. – Г. Бонин. “Личност и дълг”2

– Й. Влахов. “Героизмът”6
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1979 г. – Ив. Цопанов. “Войник и морал”28

1984 г. – С. Боянов. “Военно-нравственото възпитание на 
курсантите”3

1990 г. – Сб. “Въпроси на нравственото и правното възпи-
тание”8

На военно-етически теми се разработват дисертации и се 
публикуват десетки статии, насочени към различни аудитории. 
Основно тази дейност се извършва от преподавателите по во-
енна етика във висшите военни училища и ВА “Г. С. Раковски”.

След 1990 год., когато поради отпадане на дисциплината 
“Партийно-политическа работа в БА” се освобождава част от 
часовете определени за обществени науки, хорариумът с часо-
ве по етика нараства от 30 на 50 часа. Най-после тя се обособя-
ва като самостоятелна учебна дисциплина. Това дава тласък и 
за развитие на етическата военно-научна мисъл. 

Преди всичко авторски колективи публикуват учебници 
по етика: “История на етическите учения” (1993 г.)14;“Етика. 
Учебно пособие” (1996 г.)10; “Нравственото възпитание на во-
ините. Учебно пособие” (1997)19. Публикувани са десетки ста-
тии, студии и монографии, които главно се опитват да прибли-
жат етическата наука до конкретните морални проблеми и да 
я освободят от излишното теоретизиране или прекалено праг-
матизиране, характерни за предишния период. 

Не съм в състояние да направя конкретен анализ на този 
период (и не зная дали трябва да се говори за самостоятелен 
период, предвид на това, че военната проблематика през тези 
години е по-слабо застъпена), още повече, че забелязаният по-
дем твърде бързо бива прекъснат от настъпилите промени във 
военно-образователната система.

След 2001 год. в българските военни училища почти не се 
изучава военна етика. Казвам “почти”, защото в някои учебни 
планове тя е застъпена като избираема наред с философията и 
логиката, с хорариум от 30 часа. Обяснението на този факт е, че 
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не достигат часове, тъй като курсантите се обучават по две ба-
калавърски специалности едновременно. Липсата на кадрови 
научен потенциал в областта на военната етика несъмнено ще 
доведе и до прекратяване на нейното по-нататъшно развитие.

Кои са причините за това безотговорно отношение към во-
енната етика?

1. Тоталното съкращаване от армията на тъй наречените 
“политически” офицери доведе до “оголването” ѝ от към кадри 
с необходимото хуманитарно образование, които могат да оце-
нят ролята на обществените науки за подготовката на бъдещи-
те офицери. (Само за сведение: общия хорариум от часове по 
обществените науки е съкратен с повече от 57%.)

2. Част от висшето ръководство на армията счита, че след 
влизането на България в НАТО, от алианса ще бъдат наложени 
някакви техни стандарти, които ще решат всички наши проб-
леми.

3. Заложената перспектива за превръщането на българс-
ката армия в професионална се възприема като своеобразна 
панацея, която ще ни освободи от каквато и да било необхо-
димост за извършване на някаква възпитателна работа в ар-
мията.

4. Поради липсата на конкретни професиограми, зададени 
от МО, често пъти при разработката на учебните планове се 
намесват субективни фактори, което води до пренебрегването 
на обществените науки и в частност етиката.

Всяка една от изброените причини би могла да бъде обект 
на самостоятелен анализ, но едва ли ще има практическа полза 
от това, тъй като тезата за значението на военната етика и мо-
рал едва ли ще срещне разбиране пред командването на БА и 
ръководството на МО. Например в своето слово при открива-
нето на научно-теоретична конференция на тема “125 години 
от Освобождението на България и възстановяването на Бъл-
гарската армия” през 2003 год. министър Н.Свинаров казва: 
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“За да бъдем ефективни в новите международни и вътрешни 
условия обаче, трябва да създаваме лидери, способни да пос-
рещнат реалните предизвикателства на ръководството, коман-
дването и контрола, на мениджмънта. Необходими са лидери, 
които развиват военната организация, привличайки своите 
подчинени, които са убедени, че непрекъснатото усъвършен-
стване е ключът към поддържането на бойните способности 
на армията, лидери, които притежават морал и етика не само 
да водят войски, а и да бъдат пример за нацията, както българ-
ските офицери винаги са били през изминалите 125 години.”26 
Независимо от споменаването на думичките “морал” и “ети-
ка”, явно акцента тук пада върху лидерството, което се изучава 
като самостоятелна учебна дисциплина (30 часа), като се разг-
леждат само неговите психологически аспекти. 

Основание за твърдението, че морала и етиката се споме-
нават само формално ни дава и неговата визия за бъдещите 
офицери от БА: “… да намерим перспективните и амбициоз-
ни хора, да инвестираме в тяхната подготовка, да им създадем 
реална система от мотивационни фактори, да ги развиваме с 
принципна и последователна кадрова политика и да повишим 
изискванията към резултатите от техния труд.”26 Не само, че 
нищо не се казва за моралния облик на тези хора, но е явно, че 
бъдещите ни офицери трябва да бъдат преди всичко менадже-
ри, а не възпитатели и вдъхновители за своите подчинени.

Във връзка с трагичните инциденти свързани с нашата во-
енна мисия в Ирак, както в медиите, така и в изказванията на 
политици, военни и общественици се поставиха редица проб-
леми – военно-тактически, организационни, психологически, 
но никой не обърна внимание, че събитията имат и морални 
аспекти. Че тези морални аспекти също се нуждаят от анализ и 
респективно мерки за преодоляване на допуснатите слабости. 
Явно е, че никой не смее да се ангажира с подобен анализ, за-
щото трябва открито да признаем, че към настоящия момент у 
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нас няма хора, които активно да са ангажирани с проблемите 
на военната етика. Както е вярно, че при сегашната конюнкту-
ра не могат и да се вземат почти никакви мерки за издигането 
на морала в армията. 

Така представена картината на съвременната българска 
военна етика съвсем не означава, че тя е изчерпала своя пред-
мет, че няма перспективи за развитие. Напротив, Българската 
армия е изправена пред нови реалности, българските войници 
и офицери имат нови стандарти и всичко това има нови мо-
рални измерения.

В какви насоки виждаме понататъшното развитие на воен-
ната етика?

На първо място важен елемент в новата визия за армията е 
създаването на корпоративна професионална етика. Корпора-
тивната професионална военна етика (която трябва да се стане 
неотменна част от държавната идеология за военната служба) 
това е осъзнаване на смисъла на своя живот и служба като соб-
ствен избор на достойна съдба; това е съзнанието и усещането 
за избраност, за възприемането на себе си като част от елита, 
като принадлежност към особен клуб, към армията като кор-
порация, като дадена ти от държавата възможност за саморе-
ализация, това е чувството на увереност в обезпечеността на 
твоето семейство и твоите старини, това е уважение към об-
ществото, семейството, колегите и потомците, това е осъзна-
ване на бремето на отговорността, това е усещането на славата 
и самоуважението от докрай изпълнения дълг.

Това е осъзнато и реално достигнато превъзходство в об-
разованието, общата култура, възпитанието и усещане за това, 
че си необходим на държавата, че носиш отговорност за съдба-
та на всички. Това е постоянното присъствие на нравствения 
професионален самоконтрол и усещането за някакъв вътре-
шен глас на професионална гордост.
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Същевременно трябва да се има пред вид, че ако погледнем 
на военната етика само като на професионална етика, то про-
фесионалните етики обикновено се развиват от различни про-
фесионални асоциации. Българските професионални военни, 
по силата на закона11 са лишени от правото да създават таки-
ва организации. Следователно, държавата и обществото, след 
като са ги лишили от такива възможности, трябва да намерят 
форми и средства да ги компенсират, развивайки в теоретичен 
план военната етика.

На второ място новата военна етика трябва да стане осно-
ва на вътрешното ръководство на всички силови структури в 
държавата и вал, през който няма да проникнат миазмите на 
разложението. 

Професионалната военна етика трябва да определя стила 
на ръководство на всички командни нива и да формира как-
то кадровата вътрешна политика на самите силови структури, 
така и колективизъм, отговорност, взаимно доверие, професи-
онални традиции, доброжелателен морален климат във воин-
ските колективи.

За всичко това, разбира се, е необходимо изучаването не 
само на етика, но една богата хуманитарна подготовка на бъде-
щите офицери.

На трето място бихме посочили, че за всички нас е предел-
но ясно, че интегрирането на Българската армия в структурите 
на НАТО и осъществяването на съвместни учения и мисии с 
другите армии на страните членки на алианса, поражда редица 
морални проблеми, които чакат своето теоретично изясняване 
и нормиране.

Четвърто – за първи път след почти 60 години на Българ-
ската армия ѝ се налага да воюва в истинския смисъл на тази 
дума. Разработките на българската военна етика от времето на 
Първата и Втората световни войни, както и тези от времето на 
Студената война са безнадеждно остарели. Не случайно сега се 
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говори за “ново лице на войната”. Нови са и моралните проб-
леми, които поражда борбата срещу световния тероризъм, а от 
морално осмисляне се нуждае и самото понятие “тероризъм”, 
тъй като за какъв тероризъм можем да говорим, ако зад по-
добни акции стоят не малцина екстремисти, а цели племена, 
народи или религиозни общности.

Пето – съвременните приложни етики все повече насочват 
своето внимание към създаването на морални кодекси, в чиито 
принципи, норми и правила за поведение се отразяват специ-
фиките на съответната професионална сфера. Нещо повече в 
сферата на бизнес-етиката, например се разработват дори мо-
рални кодекси на отделни фирми. Съвременната военна етика 
дължи на Българската армия подобен морален кодекс.

Не на последно място (без цялата номерация да има пре-
тенции за йерархия) българската военна етика трябва да се 
обърне и към самата себе си, към своята история, проблеми и 
начини на популяризиране в армията.

От всичко казано до тук става ясно, че онова, което липс-
ва на съвременната българска военна етика е кадровия ресурс 
– етици, психолози, кадрови военни, които да отдадат своите 
интелектуални сили и организационни умения за нейното по-
нататъшно развитие. 
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Етически граници на свободата в 
медиите в постмодерното общество

Ива Шишкова*

Постомодерният начин на живот на обществата се опреде-
ля, сп. Карл-Ото Апел най-точно с ключовата дума “глобали-
зация”.1 За съвременното етическо знание такава може да бъде 
“глобалната етика” – нейните теоретични насоки и практичес-
ки ориентации. Глобализационните проблеми се отграничиха 
най-напред във философската рефлексия и моралната практи-
ка, а впоследствие в етическата теория. 

Научната рефлексия върху глобалната етика е твърде мал-
ка по обем. Едва през последното десетилетие на ХХ век теоре-
тичният интерес към тази етика набира скорост и кулминира 
в основаването на международната Фондация за глобална ети-
ка, Декларацията за глобална етика на Х. Кюнг (Германия) и в 
интернационалния колоквиум за Подходи към универсалната 
етика, състоял се в Париж през 1997 г. 2

В “Постмодерната философска деконструкция” Жак Дери-
да постулира, че една повече или по-малко абсолютна реалност 
се представя като източник и норма на морала – този абсолю-
тен източник се явява основата за обяснение на аксиологията. 
Така единението на ценностното и нормативното става осно-
вополагащ гарант на морала.

Осъзнаването, че моралните изисквания в обществото 
имат различен характер, извежда проблемът за нивата на со-

* Главен асистент, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. В. 
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циалното функциониране на морала. Пиер Бурдийо поставя 
въпроса за наложителността една група, каквато и да е тя “а 
особено група, чиито отговорности са толкова значими, както 
е в случая с журналистите, да осъзнае етическите проблеми и 
да се опита да изгради своя собствена деонтология”. 3 Той под-
чертава, че една етика, която просто се рее във въздуха и не е 
вкоренена в познанието на реалните практики, има шансове 
да се превърне единствено в инструмент на самооправданието, 
дори на самомистификацията, както и че много често етичес-
кият дискурс позволява на дадена група да има чиста съвест, 
като ѝ придава добър образ. Необходимо е избягването на 
опасността от подмяна или преобръщане на термините “съ-
вест” и “воля” – това би утвърдило склонността да повярваме, 
че термини като индивидуална съвест и индивидуална воля (а 
това са две предпоставки на всяка етика) – са проблеми, които 
практически зависят твърде малко от отделната съвест и воля 
и че тяхното решение се определя от ефикасността на социал-
ните механизми. Прецизен е акцентът, че по-добре е, вместо да 
се морализаторства и да се отправят призиви към съвестта и 
волята, да се създадат от групата подходящите условия, които 
да стимулират моралното поведение.

Свободни и независими ли са българските медии?
В процеса на необозримия български преход, който се 

вмества в глобализацията като световен процес, справедливо 
възниква заплахата от чужда културна инвазия, причинена в 
значителна степен от икономически фактори. В България те се 
изразяват, например, в недостига на национален ресурс за раз-
витието на българското изкуство и култура, респективно на 
тази част от “културния процес”, реализирана чрез средствата 
за комуникация. Веднага възниква въпросът за възможност-
та за действаща етика, при наличието на икономическа, но и 
политическа и др. зависимости на журналистическата работа 
и при реализацията на крайния ѝ продукт? Възможно ли е да 
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се постигне онази степен на “честна журналистика”? Бурдийо 
смята, че единственият въпрос е да узнаем как да направим 
така, че журналистите, независимо от това, дали са предраз-
положени към добродетелта или не, да имат интерес да бъдат 
журналистически добродетелни и да гледат на отредената им 
обществена служба като на истинско служене на обществото, 
вместо да я свеждат до чисто и просто служене на публиката, на 
пазара и на законите на медиаметрията. Практиката не само у 
нас показва, че най-”продуктивно” е усилването на принудите, 
които тласкат към добродетел и обезсилването на “порочните” 
принуди – които тласкат към грешки или заблуди. Всяка медиа 
има своя практика в тази посока, в зависимост от спецификата 
ѝ – от нейната формула, аудитория, периодика и пр.

Без съмнение медийното пространство представлява един 
микрокосмос, в който специфичните интереси, борби за прио-
ритети и пр., се разгръщат по същите “правила”, които важат за 
всички останали сфери на социума, но за разлика от по-локал-
ната анонимност в тях, в медиите резултатите и последствията 
имат резониращ ефект върху една много по-голяма аудитория. 
Този факт все повече налага изграждането на съответстващ на 
динамиката и изискванията на времето етически кодекс, въз-
можен за пледиране и изпълнение.

Но как се внася семантиката на етичността в новото соци-
ално йерархизиране? Отношението към глобалните комуни-
кации е индикатор за обществената позиция към проблемите 
на социалното развитие и промяна. Медийното информиране 
в нормативно натоварените общества се сблъсква с различни 
препятствия. В “отворените” общества се наблюдава повише-
на социална динамика, бърза скорост на поява и усвояване на 
комуникативните нововъведения, а това предполага активизи-
ране на човешкия фактор и повишаване градуса на манипула-
цията.4 Манипулацията чрез средствата за комуникация е изк-
лючително важен и много трудно лимитируем проблем, който 
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не е само социален и социално-психологически, но и етически. 
Манипулацията е съставна част на “играта на човешки взаи-
моотношения”. Но принос за това има и позицията на другата 
страна – на манипулирания. Ако манипулацията постига ус-
пех, то е защото голяма част от хората са свикнали “за всичко 
да се осланят на общественото мнение”.5 “Да се твърди нещо е 
по-сигурно, отколкото то да се доказва”.6 Затова е твърде по-
лесно да не се натоварват хората сами с отговорност – да се 
спестяват задължението им да мислят сами… Така медиите са 
превърнати, в голяма степен доброволно от реципиентите си, 
в техни собствени манипулатори, за които никак не е трудно, 
с помощта на малко интелектуална енергия да се превръщат в 
истински “локални демиурзи”.

Вътрешната логика на средата, в която съществува жур-
налистиката, дава по-слаба подкрепа на всичко, инспириращо 
добродетелта, поради упоменатата вече ниска автономност, 
която има този микрокосмос. Много по-мощни са външните 
цензурирания на различни нива, отколкото вътрешните, ко-
ито се налагат от респекта към правилата и ценностите, съ-
държащи се в идеала за автономия. За да може да се засили 
смисъла на вътрешните цензурирания спрямо външните, би 
трябвало журналистическият екип да се превърне в “ефикасна 
инстанция за критическо съждение, способна да противопос-
тавя на медиаметрията своята специфична легитимност”.7 Не-
възможно е да се вменява и на журналистите някаква “клетва” 
(подобна на Хипократовата за лекарите), а е необходимо да се 
предпоставят условия, в които те да са в състояние ефективно 
да спазват правилата. За утвърждаването на етическите прин-
ципи и норми може да допринесе укрепването на взаимната 
цензура.

Очевидна е необходимостта от перманентно поставяне на 
въпроса за връзката между независимостта на журналистиката 
и нравствените пространства, в които се движи едно издание. 

Етически граници на свободата в медиите в ...



168

Тази необходимост се обуславя от наличието или отсъствието, 
още по-точно от степента на зависимост на едно издание, било 
от политически, икономически или други сили – така се опре-
делят съответно и моралните пространства. Каква философия, 
каква принципна етическа позиция може да си самоналожи 
което и да е средство за комуникация, ако върху него системно 
се упражнява натиск? Как може то да запази целостта си – като 
медиа, като творчески екип, като действаща формула, като из-
каз и имидж, като идейна потенция, ако, както е у нас, липсват 
категорични законови уредби в тази област? Всъщност кой, ос-
вен законът, може да гарантира “поддържането на ситуация”, 
при която в областта на глобалната комуникация е възможно 
да се следват етическите принципи? В глобален мащаб е нало-
жително въвеждането на нормативни законови рамки, които 
ще гарантират едно поле за разгръщане на цивилизовани ко-
муникативни действия, както и възможността за санкциони-
ране при излизането от тези лимити.

От една страна, медиите са гарант на свободата и развити-
ето на демокрацията, като транслатор на ценности, усвоени от 
преобладаващата част от обществото. От друга страна – меди-
ите са регулатор на общественото мнение. Тези две функции 
могат да се изпълняват само при наличие на свобода. Тук въз-
никва конфликт, пораждащ се от обществената конюнктура 
– в обществото съществуват сили с неприкрит стремеж да ов-
ладеят медиите. В страни в преход, каквато е нашата, свободата 
е въпрос на оцеляване, докато в други страни тази дума не е 
актуална.8

У нас възникнаха много проблеми, които сами по себе си 
очертават пространствата, в които се формират правните и 
етичните основи на съвременната журналистика. Може да се 
наблюдава, например, крайно противоречивото поведение на 
едни и същи издания по отношение на основните обществени 
ценности, когато променят ролята си на официозен или опо-
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зиционен печат. Отчитайки реалиите, не можем да не посочим 
и етическите дисонанси, които действителността регистрира в 
областта на комуникациите. Включването на журналистите в 
различни правителствени или президентски екипи; команди-
ровките в чужбина, преференциалното получаване на жилища 
и др. материалните облаги, стипендии за деца на журналисти, 
изпращането и на самите тях на разни специализации и пр.” са 
примери за “развращаване” на журналистиката и журналис-
тите. Това са все начини за развращаване, особено характерни 
и типични за бедните страни, където общественият статус на 
журналистите е особено нисък.”9

Изхождайки от презумпцията, че свободата на медиите е 
фикция, може да приемем, че в най-добрия случай има някак-
ви степени на свобода. Дори и в най-развитите демокрации, 
макар и на други равнища, съществува натиск от различен ха-
рактер върху медиите. Преди няколко години на една публична 
лекция за свободата на словото, изнесена във Великотърновс-
кия университет “Св. св. Кирил и Методий”, деканът на Фило-
софския факултет на Сорбоната, г-н Клод Полин, се съгласи 
с твърдението ми, че в България в момента няма независими 
медии, било по икономически или политически обвързаности 
и че по тази логика, всъщност, свобода на словото няма. По 
негови наблюдения и във Франция, и в Англия, и в Австралия, 
навсякъде по света има условия, които диктуват медийното 
поведение.

Истина е, че у нас съществуват различни медии, има плура-
лизъм, но свобода на словото, всъщност, няма. Вярно е и това, 
че именно медиите са онези, които отбелязаха първи истински 
постижения в областта на демократизирането на обществото 
ни, именно те, преди всички останали демонстрираха промя-
на. Те допринесоха и допринасят за съхраняване на първите 
кълнове на демокрацията. Доколко демокрацията означава 
свобода у нас?
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Регламентация на свободата? По закон! И по съвест!?
Няма свобода без закон, няма държава без закон. Журна-

листиката е творческа, но правнорегулирана дейност, правото 
определя параметрите ѝ и ѝ осигурява защита. Журналисти-
ката е тясно свързана с конституционната регламентация на 
основните права на гражданите, респективно правото на все-
ки да изразява и разпространява мнение; да търси, получава и 
разпространява информация; правото на свободни, нецензу-
рирани средства за масова информация. Техен общ знамена-
тел е свободно формираната и обществено представена мисъл. 
Но това право не е безгранично. Конституцията на Републи-
ка България установява общоважими генерални предели на 
всички основни права.10 Те не могат да бъдат упражнявани, 
ако с това ще се накърнят права или законни интереси на дру-
ги лица. Всеки може да осъществява собствени права, без да 
накърнява чуждите. 

Политиката на управляващите по отношение на масмедии-
те представлява специален интерес в аспекта на разглежданата 
проблематика. Типичен е стремежът ѝ за ограничаване на сво-
бодата в медийното пространство. И това е особено очевидно 
при медии, получаващи средства от държавата – контролът 
върху тях понякога води до промяна на основната им функция 
– от информационна, тя се превръща в церемониална. Цент-
рална задача на държавните медии е не да информират за бо-
гатата палитра от събития и проблеми, а да изграждат предс-
тавата за непогрешимостта и за липсата на алтернативност на 
поредните управляващи. Извън всякакъв етически контекст 
по този начин се нарушава основното право на личността да 
бъде точно и богато информирана за многообразието от съби-
тия, факти, процеси, които се осъществяват в страната и в све-
та. За щастие, през последните няколко години, след появата 
на частни национални оператори, тези тенденции се смалиха. 
Алтернативната конкурентност създаде атмосфера на нетър-

Ива Шишкова



171

пимост към възможността за подмяна или преиначаване на 
информацията. Ясно е, че ако това се случва постоянно в някоя 
медия, то тя закономерно ще се лиши от аудитория.

Колкото и добре да е формулиран кодексът на професио-
налната чест или законите на журналистическата етика, те не 
биха могли да се прилагат ефективно, ако журналистът няма 
собствено чувство за мярка, което да му помага и в най-слож-
ните професионални ситуации да запазва добрия тон, толе-
рантността към чуждото мнение и не се стреми към доброже-
лателен, партньорски диалог. Защото в законите и кодексите 
са заложени стандарти, чието прилагане подлежи на проверка, 
докато ежедневието предлага на журналистите всеки ден въз-
можности за излизане от техните рамки. Естествено, такива 
закони и кодекси са ни нужни като първооснова на професио-
налното изграждане и като коректив.

Етичността в отношенията е многопластова – между жур-
налиста и читателя, слушателя, зрителя; между журналиста и 
институциите; между журналиста и колегите му в редакцията; 
между редакциите; между редакциите и различните институ-
ции и пр. – трябва да има норми на поведение между регули-
ращи отношенията страни. Само тогава взаимоотношенията 
могат да се развиват успешно, на принципа на взаимодействи-
ето.

В България все още няма професионален журналистичес-
ки етичен кодекс, затова ще приведа откъси от етичния кодекс 
на журналистите от вестник “Вашингтон пост”:

“Докато споровете за обективност са безконечни, то кон-
цепцията за честност е нещо, което редактори и репортери 
лесно могат да разберат и да се придържат към него. Чест-
ността се определя от няколко обикновени неща:

1. Информацията няма да е честна, ако изпуска важни по 
значението си факти. Следователно честността предполага ця-
лостност и пълнота.
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2. Информацията няма да е честна, ако съдържа незначи-
телни и неуместни сведения за сметка на значими факти. Сле-
дователно честността изисква уместност.

3. Информацията няма да е честна, ако съзнателно или не-
съзнателно заблуждава или дори мами читателя. Следователно 
честността изисква почтено отношение към читателя.

4. Информацията няма да е честна, ако репортерите прик-
риват своите пристрастия или емоции, които хитруват с таки-
ва думи като “въпреки”, “предполага”, “обхватен”. Следователно 
честността изисква прямота и недвусмисленост, а не външен 
блясък.”11

Етическо унифициране в постмодерната комуникация? 
Идеал или реалност?     

Съвсем оправдано културата на ХХ век бе наречена “мо-
заична” (Абр. Мол). Това означава разпадане на единната ня-
кога хуманитарна култура, поради взрив на индивидуалното, 
субективното начало, заличаване на общия ценностен фунда-
мент и формиране на широк спектър от различни и разнопо-
сочни културни ценности. Това означава още дезинтегриране 
на социалните връзки – обществото се превръща в конгломе-
рат от единични субекти. Философската мисъл днес ни дава 
ключ за характеристиката на съвременната култура. Много ав-
тори я поставят под знака на постмодернизма (Лиотар, Фуко, 
Дерида). Това означава, че се оспорва абсолютният приоритет 
на разума, който през Просвещението бе издигнат в култ; не 
истината е цел на познанието, а начинът на неговото изразява-
не (Рорти). Постмодерната рационалност дори прелива в под-
съзнателното и ирационалните му дълбини. Тя разкрива приз-
наци на деконструктивност. В какво се състоят те? В отказа от 
общовалидни истини и признаването на полифоничността и 
многозначността на човешкото познание, в отказа от традици-
онното търсене на неоспорима за всички истина и в призна-
ването правото на много разнопосочни индивидуални гледни 
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точки (дискурси). Всеки от тези личностни дискурси се приз-
нава за равноценен спрямо останалите, въпреки че е субекти-
вен. Тъкмо в тази пъстра “мозайка” от индивидуални истини 
– всяка оправдана и ценна сама по себе си, лежи верният от-
говор за спецификата на модерната, съответно постмодерната 
култура. Не случайно постмодернизмът е ключ към специфи-
ката на съвременната култура, част от която е и необозримото 
поле на глобалната комуникация.

В началото на ХХI век, векът, в който дървото на глобали-
зацията е попорасло, ние “берем” от неговите още неузрели, 
недооформени, неналяти, макар и пълни с очаквания и надеж-
ди “плодове”… Може би се доближаваме, все пак, до изпълване 
териториите на зададените още през миналия век определения 
за онзи, в който сме сега: Космически век, Информационен 
век, Електронна ера или Глобално село (Маклуън), Постин-
дустриално общество (Д. Бел), Технотронна ера (Зб. Бжежин-
ски), Свръхиндустриално общество (А.Тофлър) или сме вече 
в предречената от Тофлър трансформация – Третата вълна? 
Чиито смисъл е в изграждането на “една нова, забележителна 
цивилизация”, която ще бъде следствие от изживяването на 
най-дълбоките, стигащи до катаклизъм социални промени и 
от най-съзидателното преструктуриране от всички времена, 
което ще донесе нови институти, отношения, ценности?! Ед-
новременно с преобразуването на техносферата протича и ре-
волюционизиране на инфосферата, което рефлектира върху 
всички. В съзнанието на всеки от нас съществува идеален мо-
дел на реалния свят, своеобразен “склад от образи”. Тези обра-
зи, според Тофлър, се формират по неизвестни за нас пътища 
на основата на информацията, постъпваща от външния свят, 
който в постмодернистки стил (т.е. с липсата на стил) се “ко-
лажира” и така, с откъслечните акценти върху най-значимото 
според медиите, създава една обобщаваща представа за света. 
Така оценъчността, която се формира в субективното съзна-
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ние, е всъщност вследствие от създадения от медиите “свят” в 
представите на хората. Променя се светът, средата, променя се 
и информацията. Третата вълна води както до ускоряване на 
потока от информация, така и до изменение на дълбочинната 
структура на информационния поток, върху чиято основа се 
гради нашата ежедневна дейност. 

Атакувани от съвременните електронни средства за съ-
общение и връзки, хората чувстват, че живеят в много малък 
свят. Възможността за достъп до другите е лесна, но електрон-
ните средства разделят хората. Масмедиите създават лъжлива 
представа за близост, но тази близост е деперсонализирана, тя 
е илюзия, води до липса на пълноценни човешки взаимоотно-
шения.

 Глобализацията се осъществява с огромна скорост, под-
помагана от новите технологии и комуникациите, от глобал-
ната електронна мрежа – Интернет. Не е възможно осъщест-
вяването на глобализационните процеси без разгръщането на 
средствата за глобална комуникация. Тяхната роля става все 
по-детерминирана от близките, досега проектирани в прак-
тиката, предназначения на медийните комуникации. За да се 
изгради новата световна констелация на постмодерността е 
необходимо не разрушаването на съществуващите социокул-
турни ценности, а фундаментална промяна: утвърждаването 
на един нов, отворен, глобален и по-хуманистичен модел на 
обществото, същностно детерминиран от глобалния характер 
на социалното взаимодействие, дейност и отношения – това 
е крайната цел. Основно значение за осъществяването ѝ имат 
средствата за глобална комуникация.12 В този модел ценности-
те, утвърждавани от комуникацията, заемат доминиращо мяс-
то в интернационалната култура и стават интегрално значими 
за всекидневното състояние на качеството на живота. 

Всеобщата промяна се извършва най-напред и най-дълбо-
ко в областта на комуникацията, поради най-широкото при-
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ложение на техническите иновации. (Основното следствие от 
внедряването на новите телекомпютърни средства е същнос-
тната трансформация на комуникационния модел на модер-
ността в модел на постмодерните общества). Съществуващата 
релация морал – масова комуникация неизбежно се променя в 
процеса на утвърждаването на нов комуникационен модел. В 
сравнение с моралната, масовата комуникационна система се 
променя много по-бързо, а тази промяна не е обвързана нито 
с времево, нито с пространствено синхронизиране. Причините 
за това са, че масовата комуникация е в много по-голяма сте-
пен зависима от технологичните промени, а не от тези в соци-
оструктурата, които, от своя страна, неизбежно рефлектират в 
комуникационната техно– и инфраструктури. Все по-бързото 
и унифицирано техницизиране на различните социуми, води 
до универсализиране на комуникационния процес. Една та-
кава техноструктура, обаче, макар и изградена в различни со-
циални системи и обслужваща различни общества, всъщност 
притежава относителна независимост от социалната система. 
Затова и комуникационният процес, протичащ по идентични 
техноструктури в различните общества, не е тъждествен един 
на друг. Чрез средствата за глобална комуникация се постига 
явлението – едни и същи комуникатори, но винаги различни 
реципиенти. Така при един и същи информационен поток, в 
зависимост от различията в нивата на социалното детермини-
ране, се “възприемат” различни послания, които, от своя стра-
на, проектират различно комуникационно поведение.

Комуникационната система е много по-динамична и са-
моопределяща се с много по-бързи темпове, докато моралната 
е значително по-консервативна и бавно поддаваща се на про-
мяна. Това е продиктувано от изискванията за по-продължи-
телно време до появата и утвърждаването на нови морални 
ценности – норми, императиви, идеали. Комуникационните 
ценности са много по-адаптивни към динамиката на времето 

Етически граници на свободата в медиите в ...



176

и към появата на все по-усъвършенствани технологични въз-
можности. Много по-бавно се трансформира моралът, който е 
продукт на социалния опит и практика. Като такъв, той е по-
непосредствено зависим от трансформациите в структурите 
на социалните системи. Цялостна промяна в духа и културата 
на обществата е възможна – вследствие на интензифицирани-
те промени в комуникационната система, чрез които си взаи-
модействат всички типове социални системи. Предизвикват се 
рефлексии върху функциониращия морал. Неговите ценности 
добиват публичност чрез средствата за комуникация, които в 
тази релация често се превръщат в транслатор на актуалния 
културен ценностен модел.

Чрез глобалните мрежи, транслиращи разнообразни ис-
формационни потоци и съдържащите се в тях различни цен-
ностни модели, се създава възможност “в комуникационното 
пространство да се извършват множество нови индивидуални 
или групови идентификации, а в социалното национално-ло-
кално пространство – множество реидентификации”.13 Имен-
но социалните реидентификации показват все по-мощното 
влияние на комуникционния модел на постмодерността върху 
ежедневния начин на живот на хората.
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Мястото на психологията на морала 
в развитието на съвременната 
българска етика

Емилия Маринова*

Съвременното етическо познание е много тясно свързано 
с развитието на социалната психология, социологията, 
биологическите науки, екологията, икономиката, 
информатиката, правото, политическите дисциплини и пр. 
Напредъкът на науката и технологиите провокира етическия 
анализ, стимулира развитието на приложното етическо 
изследване. Възникват нови приложни етики, които завоюват 
своя територия и авторитет.

Комплексността, интеграцията, междудисциплинарният 
подход не са “мода” в теорията. Те очертават една тенденция, 
която е плодотворна, креативна, иновационна за етиката, за-
щото дава сериозен тласък в нейното развитие. Ето защо ин-
тересът на българските етици през 60-те години на миналия 
век към темата за комплексния анализ e напълно оправдан и e 
в синхрон с тенденциите в развитието на етическото познание. 
Въпреки, че постановката за комплексния анализ е общо фор-
мулирана и е застъпена по-скоро в теоретичен план. 

Ще се спрем по-подробно върху една от проявите на ком-
плексността в етическото приложно изследване, за да си пред-
ставим по-ясно с какво етическото познание се обогатява от 
взаимодействието си с други клонове на човекознанието.

* Старши научен сътрудник, д-р, ИФИ-БАН
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По-конкретно ще анализираме какво произтича от 
интеграцията на етиката, психологията, теориите на развитието, 
теориите на личността и експерименталната психология. Или 
ако следваме логиката на възникването на психологията на 
морала – какво се случва, когато експерименталната психология 
формулира ясно нова изследователска задача – да изучи 
развитието на моралното правило, на моралното съждение, 
на моралното поведение, на моралния характер, на моралните 
измерения на личностната структура, на моралната мотивация. 
Накратко, когато експерименталната психология се заинтересува 
от една съвсем нова област – тази на моралното развитие на 
личността.*

Разбира се, за да бъде формулирана такава задача и да бъде 
поставена на дневен ред е необходимо достигането на опреде-
лен напредък на идеите във философията, етиката, социоло-
гията, психологията и пр. Защото възможността за обективен 
анализ на моралните явления предполага развитие на предста-
вата за сложната структура на морала като социално явление, 
която се утвърждава в немската класическа философия. Тази 
възможност се предхожда и от развитието на рационализма в 
етиката, когнитивизма в психологията; на формалния подход 
в биологията, социологията и психологията; на структурния 
подход и структурализма като обяснителен принцип; на гене-
тическата идея, генетическият подход и апаратът на стадий-
ността; от обособяването на две относително самостоятелни 
сфери на анализ – социология на морала и философия на мора-
ла – в етиката на XX в.; от паралелизма като обяснителен прин-
цип; от позитивизма в етиката, психологията и социологията; 
от прагматизма в етиката и философията, от функционализма 

* По-подробно за психологията на морала Вж: Маринова, Е. 
Поведение и морално развитие. Ситроник, С., 2003.
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и операционализма в психологията; от идеята за цялоостната 
личност в психологията и т.н.

Също така е необходимо да се развие експерименталният 
метод в психологията. Психологията на морала възниква на 
сравнително късен етап от развитието на експерименталната 
психология. И това далеч не е случайно, защото е немислимо 
психологията на Фехнер, Хелмхолц и Вунд, която е много близко 
до физическия и физиологическия експеримент, да посегне 
към темата за моралното развитие. Необходимо е да бъде 
извървян дълъг път на идейно, тематично и методологично 
израстване, преди експерименталното изследване на морала 
да стане факт.

И не на последно място, социалният живот и потребности-
те на общественото развитие стимулират поставянето на мо-
ралната проблематика на дневен ред.

Темата за моралното развитие, от своя страна, се оказва 
мощна провокация за изследователя; започва целенасочено да 
се разработва методиките на изследване на моралните явле-
ния. Обособява се психологията на морала като самостоятелна 
научна област. 

С какво психологията на морала се оказва полезна за раз-
витието на традиционното етическо изследване.

Първо. Преди всичко, благодарение на психологията на 
морала обективното психологическо изследване на моралното 
развитие става научен факт. Трябва да бъдат посочени някои 
от обективните методи, които успешно се използват при изу-
чаването на морала. Методът на клиничната беседа и формал-
ният анализ се въвеждат при анализа на моралното съждение 
и на моралното мислене от Ж.Пиаже и Л.Колберг. Моралното 
поведение се изследва с помощта на социалния експеримент 
(Ст.Милграм, М.Хофман, А.Бандура, В.Мишел, Дж.Аронфрид 
и др.); личностният анализ е типичен за психологията на лич-
ността (С.Г.Ясобсон, В.Г.Щур, Л.И.Божович, Т.Е.Конникова, 
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Е.В.Суботски и др.); с психоаналитичния метод се атакуват мо-
ралните чувства, емоциите и влеченията (З.Фройд, Дж. Гилиган 
и др.). 

В резултат на обективното изследване се натрупват обек-
тивни данни за феномени с различен онтологичен статус. Така 
например обективният анализ дава възможност да бъдат изу-
чени особеностите в развитието на моралното съждение и 
моралната мисъл – видове морални съждения; възрастова ди-
намика, произход, структура и тенденции в развитието на мо-
ралната мисъл; културни специфики; универсално и релатив-
но в морала; интелектуално и морално развитие. Социалният 
експеримент дава богата информация за развитието и особе-
ностите на моралното поведение. Той е адекватно средство при 
анализа на просоциалното поведение (помощта и агресията). 
Заедно с изследователите на социалното обучение се разсъж-
дава защо свидетелят помага или не помага на жертвата; защо 
непознатият помага или не помага на изпадналия в беда. Ана-
лизира се моралният смисъл на безкритичното послушание. 
Разсъждава се върху факторите на моралното поведение и 
тяхното взаимодействие. Темата за моралното поведение про-
вокира развитие на техниките на експериментиране. Тя оказва 
благотворно влияние върху цялостното развитие на социал-
ния експеримент и на социалната психология. В същото време 
многобройните резултати провокират етическия анализ. Тема-
та за социалната среда и нейната роля в моралното поведение; 
за факторите, влияещи върху моралната изява, за взаимодейс-
твието на външните и вътрешни фактори на поведението; за 
социалния контрол и неговите граници и много други се пос-
тавят и анализират на основата на резултатите, получени със 
средствата на обективния социален екперимент. 

Получените обективни данни са положени в различни ин-
терпретативни срезове, демонстриращи гледните точки на ге-
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нетическата психология, социалната психология, психологията 
на личностното развитие и психоанализата. 

Може да се дискутира дали предметът на изследването е 
показателен за цялостното морално развитие; дали научният 
апарат – понятия, принципи, методи и пр. – е подбран адек-
ватно. Но за нас е без съмнение, че знанието за резултатите, 
постигнати с различни средства, ни дава по-цялостна предс-
тава за моралната област. В същото време не може да се каже, 
че отделните течения анализират отделни късове от моралното 
развитие. Те дават различна интерпретация на моралното раз-
витие, като поставят различни акценти в анализа. Това прави 
наложително тяхното съпоставяне.

Съпоставянето, от своя страна, формулира нови изследо-
вателски задачи и провокира търсенето на нови адекватни ме-
тоди на изследване. В същото време обективните изследвания 
изискват методологическо ръководство от страна на етиката; 
получените резултати от обективните изследвания поставят 
пред етиката конкретни морали дилеми и провокират етичес-
кия анализ. Така достигаме до следващото важно достояние на 
психологията на морала.

Второ. В психологията на морала може да се говори за ком-
плексен анализ в действие.

От една страна психологията на морала се развива на една 
широка теоретико-методологична основа. Реализират се из-
следвания на основата на формалния структурен анализ, на 
социалния когнитивизъм, дейностния и психоаналитичния 
подходи. Така в психологията на морала се апробират възмож-
ностите както на формалния, така и на съдържателния анализ; 
на универсализма и релативизма като етически доктрини; на 
когнитивното развитие, личността и социумът като като ключ 
към обяснението на моралните явления.

В същото време има реално взаимодействие, взаимно про-
никване и стимулиране на науките за човека, които изучават 
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моралното развитие. Адекватността на комплексния анализ, 
според нашето виждане, се основава на многопластовия харак-
тер на морала (като цяло) и на моралното развитие (в частност). 
В този смисъл идеята за сътрудничество на генетическата пси-
хология, социалната психология, психологията на личността, 
психологията на безсъзнателното и пр. има перспектива.

Трето. Психологията на морала спомага за решаването на 
конкретни морални проблеми, конфликти, ситуации. А съвре-
менния етически анализ изисква усет за конкретните култур-
ни, социални, социално-психологически измерения на морала. 
От етиците се изисква да участват на експертно ниво при ре-
шаването на реални морални проблеми, каквито животът пре-
доставя в изобилие. 

Такива са проблемите, които произтичат от процесите на 
европейска интеграция на нашата страна. Те изискват дискусия 
за ценностните приоритети и в частност за мястото на универ-
салните и на релативните ценности за моралното развитие и 
възпитание на личността. 

Също така наболели са и проблемите, свързани с прояви-
те на агресия. Международният тероризъм, престъпността и 
войната на престъпните групировки, посегателството над лич-
ността, малтретирането на жената в семейството, насилието 
срещу детето – тези и много други прояви на агресия изискват 
компетентното експертно мнение на етика, анализ както на 
всяка конкретна проява на агресивно поведение, така и изра-
ботването на ефективни препоръки за преодоляване и за пре-
венция на агресивното поведение. 

Необходима е и дискусия за механизмите на възпитание 
на агресивно и просоциално поведение – за мястото и значе-
нието на личния пример; за процесите на идентификация; за 
просоциалните и агресивните модели на поведение; за ролята 
на социалните институции – семейството, училището, нефор-
малните и формалните организации и общности, средствата за 
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масова информация и пр. Психологията на морала може да е 
полезна на етика, тъй като със средствата на социалния експе-
римент са проведени многобройни най-разнообразни изслед-
вания на просоциалното поведение, които дават важни сведе-
ния за проявите на помощта и агресията в поведението.

От изключително значение са проблемите, свързани с де-
тето. Психологията на морала може да е особено полезна при 
изучаването на закономерностите на неговото морално, инте-
лектуално, емоционално и личностно развитие; проблемите на 
ранната социализация; същност и развитие на моралния ха-
рактер; социална среда, наследственост и личностно развитие; 
социални фактори на моралното развитие; границите на соци-
алния контрол и др. Също така са много съществени пробле-
мите, свързани с децата в риск; детска престъпност, насилието 
срещу детето; правата на детето; просоциално поведение и др. 
Тук също така гравитират изследванията, посветени на педаго-
гическата стратегия на морално възпитание. 

Близка по смисъл са и проблемите, свързани с “възпитани-
ето на възпитателя”, като специално внимание изисква всяка 
една от институциите, които имат отношение към проблемите 
на моралното възпитание на подрастващите.

При анализа на основните социализиращи институции 
особено внимание заслужава темата за съвременното учили-
ще като основен фактор в социализацията на подрастващите. 
Влиянието на характера на общуването в социалната общност 
върху моралното развитие на личността са застъпени в изс-
ледванията на Л.Колберг, посветени на “Справедливата общ-
ност”. Получените резултати и изводи могат да бъдат полезни 
при формирането на концепцията за съвременното българско 
училище. 

Голям кръг от проблеми възникват във връзка с експонира-
нето на аморални и агресивни образци на поведението в сред-
ствата за масова информация. На тази тема в американската 
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етика и теория на възпитанието се отделя огромно внимание, 
като тя се интерпретира преди всичко чрез понятието “морал-
ни модели” на поведението. У нас проблемът е също се оказа 
болезнен. По повод на експонирането на кадри на насилие в 
централна новинарска емисия се постави въпросът за качес-
твото на телевизионните програми, за насилието, аморалното 
поведение и порнографията на екрана. 

Всичко това наложи необходимостта да се изработи пози-
ция по отношение на рекламата, на насилието в средствата за 
масова информация, на порнографията и пр, като в частност 
се мотивира необходимостта от забрана, превенция или кон-
трол. И най-вече да бъде изработена стратегия за възпитание 
на подрастващите. Решаването на тези сложни проблеми беше 
вменено като отговорност на медийния съвет, като за пореден 
път беше заобиколена етическата гилдия.

Следващ голям кръг от проблеми се отнасят до процесите 
на социализация и ресоциализация на личността. Открояват 
се онези, които са свързани с ранната социализация на деца-
та в първите три години от живота им; с относително късната 
социална и трудова реализация на младежта; проблемите на 
социалната ресоциализация на лица, изтърпяли наказание; на 
социлната адаптация на хора с физически увреждания; на со-
циалната ангажираност на хора в пенсионна възраст. Всички 
тези въпроси са добре застъпени в дейностната психология на 
морала и проведените изследвания определено могат да бъдат 
полезни за етическия анализ.

Четвърто. Психологията на морала има ясно изразен при-
ложен характер. Теорията на морално развитие тук е призва-
на да генерира идеи за реално въздействие върху моралното 
мислене и моралното поведение. Независимо от реализирания 
подход, целите които се преследват в психологията на морала 
са две – развитието на теорията за морално развитие и съз-
даването на ефективна педагогическа стратегия за морално 
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възпитание. Така психологията на морала може да съдейства 
на етическата теория за нейното приложение в практиката на 
моралното възпитание.

Психологията на морала има своето място в съвременното 
развитие на етическата наука, тъй като тя обогатява и развива 
традиционния етически анализ. Българската етика има всич-
ките необходими условия да се възползва от този реален ин-
струмент за въздействие върху реалното морално поведение 
на личността. Първата крачка е да се анализират проблемите 
на моралното възпитание не само идеологически, но и по съ-
щество.

Емилия Маринова



187

За превантивната употреба 
на сила в междучовешките и 
международните дела

Добрин Тодоров*

За читателите на този текст предполагам не е трудно още 
от заглавието му да се досетят, че неговото написване е прово-
кирано от наскоро завършилата война в Ирак и последвалата 
я окупация на страната. Един от основните мотиви за изложе-
ните по-долу размисли действително е този конфликт, но той 
не е единствен. Понякога е трудно човек да си даде съвсем ясна 
сметка какви точно събития са го подтикнали да разсъждава 
по даден проблем. Настоящият случай не прави изключение в 
това отношение. Има поне още един конкретен мотив за изк-
ристализиране на оповестената в заглавието тема. Това е худо-
жествено произведение – филмът на Стивън Спилбърг “Спе-
циален доклад”, посветен на предотвратяването на криминал-
ни престъпления в едно не толкова далечно бъдеще, отстоящо 
от нас на около половин век.

След подобен анонс е естествено да възникне въпрос: Как-
во свързва реална война, с всички съпътстващи я страдания, 
и една фикция, резултат от освободеното въображение на све-
товнопризнат творец? Това, което според мен обединява вой-
ната в Ирак и филма на Спилбърг, е експлоатирането на една 
обща идея – превантивната употреба на сила като форма за 
недопускане на евентуални престъпления. И художественото 
произведение, и реалната война се базират върху разбирането, 
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че ходът на историческите събития е управляем, и то по начин, 
позволяващ да се предотврати извършването на закононару-
шения. Този възглед е твърде стар, защото винаги са се нами-
рали хора, които градят планове за изключване на злото от тех-
ния живот. Изходната им ценностна позиция се заявява като 
радикално хуманистична – да се съхранят човешкото здраве 
и живот, чрез неутрализиране на потенциални източници на 
заплаха за тях. Стремежът е да се парира злото в зародиш, като 
се ограничат носителите му. От тази гледна точка каузата им 
изглежда безспорно справедлива, защото не допуска проявле-
ние на злите сили.

Героите от филма и от реалната война очевидно вярват, че 
страданията, които хората претърпяват във връзка с преван-
тивните действия срещу злото, са несъизмеримо по-малки в 
сравнение с онези, които биха съпътствали разгръщането на 
силите на злото. За тях очевидно е безусловно валиден прин-
ципът “целта оправдава средствата”. След като няма друг на-
чин да се предотврати злото, да се защити свободата и наложи 
справедливостта, то трябва да се легитимира предварителната 
употреба на сила в междучовешките взаимоотношения.

Идейните предпоставки на този начин на мислене са от-
давна известни от различни философско-исторически учения. 
Те могат да се формулират накратко по следния начин: 1) све-
товната история като цяло и частните човешки дела са управ-
ляеми според предварително създаден разумен план; 2) нужно 
е да има “локомотив” на историята, т.е. лидер, който да я тласка 
в “правилната” посока; 3) във всяка епоха съществува избрана 
сила – народ, класа, нация, партия, държава, съюз от държави, 
цивилизация и пр., която е призвана да “яхне” историята и да 
оглави движението на човешкия род в “правилната” посока; 4) 
избраните актьори на световната историческа сцена, поради 
своето стопанско, технологично и политическо превъзходст-
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во, имат правото да реализират плановете си за раздаване на 
справедливост в световен мащаб.

При обосноваването на своето нападение срещу режима 
на Саддам Хюсеин администрацията на САЩ и нейните съюз-
ници използваха различни аргументи, но неявната им основа 
бяха гореизброените. Един от основните им доводи бе свързан 
с необходимостта да бъдат предотвратени бъдещи престъпни 
деяния на иракския диктатор, и в частност подкрепата му за 
терористични групи, атакуващи мирните граждани от съв-
ременните демократични общества. Именно от тази нужда, 
според тях, произтече превантивната война, която те водиха. 
Във филма на Спилбърг отново става дума за недопускане на 
престъпления. Според сюжета трима души, надарени с особе-
на способност за прозрение в бъдещето, са впрегнати от по-
лицията в борбата по предотвратяване на убийства в средата 
на ХХI век. Както действията на реалните политици и военни, 
така и на измислените герои всъщност са мотивирани от едно 
и също, като че ли естествено, желание – да се изключат прес-
тъпните деяния от човешкия живот. Според тях постигането 
на тази цел оправдава изпреварващата употреба на сила по не-
утрализиране на вече идентифицирани, реални или потенци-
ални, източници на насилие.

Във филма на американския режисьор се дава ясен и ка-
тегоричен отговор на въпроса доколко приемлива е намесата 
на правоохранителните органи за недопускане извършването 
на най-тежкото престъпление. Големият творец отхвърля не 
само ефикасността на предлагания механизъм за предотвра-
тяване на убийства на хора. Той посочва, че тази система се 
обръща срещу създателите си и им носи страдания, които те 
биха избегнали ако се въздържат от намеса в естествения ход 
на събитията. Но най-важното заключение от филма е, че не е 
дадено на когото и да е произволно да поеме ролята на съдия 
на себеподобните си. Още по-малко да им налага наказания за 
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неконсумирани престъпления. Защото в противен случай сам 
се превръща в нарушител на моралните и правните норми.

Не толкова еднозначни са интерпретациите на резултатите 
от войната на т. нар. антитерористична коалиция в Ирак. Без-
спорно е, че бе унищожен един диктаторски, антихуманен към 
собствените си граждани и агресивен към съседните държави 
режим, за който се твърди, че е притежавал оръжия за масо-
во унищожение. Това стана сравнително бързо, но с цената на 
многобройни невинни жертви, предимно мирни граждани от 
местното население, и огромни материални загуби за напад-
натата страна. По-важни обаче са идейните последици от тази 
война, доколкото мнозина я разглеждат като потенциален мо-
дел за бъдещи действия на международната арена, а и в ежед-
невните отношения между хората. Според ръководителите на 
страните, влизащи в “антитерористичната коалиция”, поуката 
от войната е очевидна: злото трябва да бъде неутрализирано в 
зародиш, преди да се появи в максималните си измерения. И 
тук ролята на съдия, и заедно с това изпълнител на присъдата, 
по право се пада на най-могъщата в икономическо, политичес-
ко и военно отношение страна. В настоящата историческа си-
туация това са САЩ. Изглежда, че това е безспорният извод, 
който правят за себе си победителите във войната и искат да 
го внушат на гражданите от страните, които не участваха във 
войната и я порицаха. Според тях неутрализирането на режи-
мът на Саддам Хюсеин и опита за установяване на управление 
в Ирак, което се базира върху принципите на “западния” тип 
демокрация и спазването на човешките права, безусловно ще 
ги оправдае за техните действия, открито противоречащи на 
и международнопризнатите правни норми. САЩ и техните 
съюзници продължават да се самоубеждават, че проведената 
от тях локална война представлява успешна стъпка за решава-
не на глобалния проблем с тероризма. Настоящият световен 
лидер показа с поведението си как може безнаказано да бъде 
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пренебрегната съществуващата система от международни ин-
ституции, която е действително неефективна в борбата с но-
вия тип заплахи срещу човечеството. Той категорично отрече 
бавните, плахи и безрезултатни опити на тези органи за неут-
рализиране на едно от потенциалните огнища на новата “соци-
ална чума”. Според ръководителите на САЩ след 11 септември 
2001 г. вече нямат оправдание проявите на мудност и нереши-
телност в сблъсъка с извършителите на терористични актове 
и техните помощници. От тази гледна точка войната в Ирак 
изглежда в техните очи, като далновидна проява на твърдост 
за унищожаване на една от базите на тероризма в световен ма-
щаб.

Въпреки максимата, че победителите не се съдят, въпроси-
те, които породи войната в Ирак, продължават да са актуални. 
Изводите от този конфликт съвсем не са еднозначни, а резул-
татите от него получават различно тълкувание. Но всички раз-
съждаващи върху последиците от войната са единодушни, че 
тя направи света много по-различен, и може би ще послужи 
като катализатор за радикални промени в начина на действие 
на институциите, поддържащи световния правов ред. Друг е 
въпросът дали тя действително ще се превърне в доминиращ 
модел за справяне в бъдеще с подобни потенциални огнища на 
заплахи за човечеството. И тук особено важен изглежда деба-
тът за идейните основания на този начин на действие, въпреки 
нееднозначните му практически резултати в конкретния слу-
чай с Ирак. Оценката за резултатите от предприетите военни 
действия е още по-спорна, ако се вземат предвид и последва-
лите ги нови терористични актове в различни страни, които 
могат да се разглеждат като отговор на тези действия.

Често защитниците на отминалата война я оправдават 
като справедлива чрез позоваване на подобни прецеденти от 
близкото минало. Най-често те правят аналогия с войната на 
НАТО срещу режима на Слободан Милошевич в бивша Югос-
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лавия. Тогава също бе употребена сила от войските на НАТО, с 
цел предотвратяване на хуманитарна катастрофа в Косово. Но 
този пример е неуместен, защото премахва принципната раз-
лика между онзи конфликт и войната срещу режима на Саддам 
Хюсеин. При по-внимателно вглеждане в Косовската криза ще 
видим, че тя започна след извършване на реални престъпле-
ния срещу албанското население от страна на режима на Ми-
лошевич. Няколко стотици хиляди граждани бяха прогонени 
от домовете им в реален опит да бъде осъществено етническо 
прочистване. Интервенцията на войските на НАТО започна, 
когато въпросът за физическото оцеляване на тези невинни 
хора стана особено остър. Намесата беше осъществена, за да се 
прекрати геноцидът, т.е. да се осуети довеждането на престъп-
лението докрай. С други думи казано, бе употребена сила за 
възпрепятстване на вече започнало и консумирано престъпле-
ние, а не за такова, което евентуално ще бъде извършено. 

След наскоро завършилата война в Ирак мнозина побър-
заха да направят извода, че досега действалият международен 
правов ред е окончателно и безвъзвратно компрометиран. Под-
дръжниците му са се провалили в своите опити да го защитят, 
защото не са могли успешно да приложат инструментите му за 
решаване на конкретния проблем със заплахата за мира, която 
представляваше режима на Саддам Хюсеин. Войната показала, 
че противниците му безцеремонно могат да го пренебрегнат, 
след като видят, че не могат да постигнат целите си в негови-
те рамки. Резултатът от нея е създаване на успешен прецедент, 
който ще доведе до фактическа отмяна на този ред. Изключва 
се по принцип възможността за реформирането му.

Подобни твърдения днес изглеждат твърде спорни, но те 
показват колко дълбока е кризата, в която е изпаднала све-
товната общност. Ако иска да бъде единна, тя няма да може 
дълго да отлага радикалните реформи на институциите, чрез 
които действа за отпор на световния тероризъм. Но един от 
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основните проблеми, които възникват при преформулиране-
то на правилата в международния политически живот, е ут-
върждаването или отхвърлянето на принципа за превантивна 
употреба на сила. Иначе казано, въпросът е дали поведението 
на САЩ и съюзниците им във войната с режима на Саддам 
Хюсеин, ще бъде превърнато в общовалидна норма на новия 
световен ред. Той обаче не може да бъде автоматично решен 
чрез позоваване на относително успешен прецедент, тъй като 
в случая с Ирак успехът на войната съвсем не е безспорен. За-
щото зад него стои сериозен морален проблем, а нравствената 
необходимост, както е прозрял преди повече от два века голе-
мият немски мислител И. Кант, не може да се гради върху от-
делни емпирични примери. Или хората отново се сблъскват с 
прастарите въпроси за престъплението и възмездието, греха и 
начините за изкупуване на вината, за наказанието и този, кой-
то има право да го налага и изпълнява.

Днес пред човечеството за пореден път застава дилемата 
дали да изчака извършването на злото, и тогава да го накаже, 
или да го предотврати чрез действия за неговото неутрализи-
ране. Както често е било досега, изкушението да бъде избрано 
второто решение е голямо. Съвсем естествено е желанието на 
хората да си спестят страданията, дори ако затова е нужно да 
се употреби възпираща сила. Нерядко в миналото този стре-
меж е надделявал както у отделни индивиди или групи, така 
и у държави. В повечето случаи обаче, той е бил подтискан и 
преодоляван. Не е случайно, че в цивилизования свят обикно-
вено е надделявал възгледът за недопускане човешкото право 
да се гради върху принципа на превантивното наказание. Като 
техен фундамент е възприета максимата “невинен до доказва-
не на противното”. Нещо повече, тя се прилага последовател-
но и към извършилите реални престъпления в миналото, ако 
те вече са изтърпели наказанията си за тях. Като имам пред-
вид не само дълготрайната традиция от прилагането на този 
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принцип, така и безусловната му нравствена справедливост, 
смятам, че той не бива да се отхвърля и занапред. Разбира се, 
трябва да се отправят обосновани критики към институциите, 
които са призвани да го прилагат. Те не само са тромави и не-
ефективни в усилията си да противодействат на съвременната 
престъпност, и в частност на тероризма, а нерядко фактически 
отказват правосъдие за закононарушителите. Но тези оправ-
дани упреци не са основание да се разрушава фундаментът на 
демокрацията, правовата държава и човешките права. Заради 
зле функциониращия механизъм по защита на тези безспорни 
ценности не бива с лека ръка да се поставят на изпитание са-
мите те.

Разбира се, илюзия е да се мисли, че промените в устройст-
вото на международните институции за поддържане на сигур-
ността, ще бъдат бързи и бепрепятствени. Мнозина са заинте-
ресувани от запазване на статуквото, като далеч не всички от 
тях са престъпници. Не са много вярващите, че изобщо би мо-
гъл да бъде реформиран в обозримо бъдеще световният пра-
вов ред. Създаването на общоприети и ефективно прилагани 
инструменти за противодействие на локалната и глобалната 
престъпност, включително тероризма, очевидно ще бъде бавен 
и мъчителен процес. Той изисква както търпение и готовност 
за компромиси, така и решителност. Нужни са продължител-
ни усилия и рутинна работа за кодифициране на заплахите и 
алгоритмизиране на действията срещу тях. Всичко това иска 
воля и убеденост в правотата на изконните ценности на модер-
ната цивилизация. В противен случай на изпитание ще бъдат 
поставени нравствените темели на човечеството.

Изборът на другата алтернатива не вещае нищо добро. Той 
би означавал налагане със сила на наказания за потенциални 
престъпления, вместо последователни и търпеливи действия 
за тяхното предотвратяване. Резултатите от него не е трудно 
да бъдат предвидени. От една страна, създаване на масова па-
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раноя у хората, включително държавните ръководители, подк-
лаждана от подозрения и страхове от мними или реални враго-
ве. От друга страна, засилване на агресивността, предизвикана 
от очакване за внезапно нападение от множество потенциални 
източници. На трето място, развихряне на мнителност и пред-
полагане у всеки различен човек или страна, на престъпни на-
мерения. И не на последно място, отказ от прибягване до услу-
гите на легитимните правоохранителни органи, т.е. налагане на 
самоуправните действия като способ за решаване на спорове.

Това са само някои от логичните следствия от разруша-
ването основите на досега действащия морален и правов ред 
както в национален, така и в световен мащаб. Може би днес те 
изглеждат все още пресилени на мнозина, но появата им може 
да се предскаже без голяма вероятност за грешка, още повече, 
че техни симптоми вече се наблюдават. Дори да бъде оспорена 
тяхната поява в крайните им форми, би било форма на късог-
ледство отричането на самата болест, чиято проява са те. Друг 
е въпросът, че намирането на лекарство, което да спре разви-
тието на болестта, няма да е лесно и бързо.

Път за преодоляване на настоящата идейна и институцио-
нална криза на моралния и правовия ред в локален и глобален 
мащаб може да се търси в различни посоки. Освен откриването 
на радикално нови механизми за действие, хората би трябвало 
да се отърсят от илюзиите си. Струва ми се вече без колебание 
може да се констатира крахът на опитите за управляване на ис-
торията от привилегировани нейни субекти. Никой не бива да 
се вживява в ролята на Твореца, който наказва дори за злите 
им помисли част от хората, а други награждава още приживе 
заради техните усилия да предотвратят злото чрез употреба на 
сила. 

Като по-конкретна насока за търсене на изход от очерта-
ната по-горе кризисна ситуация ми изглежда опитът на чове-
чеството за неутрализиране на отклоняващите се от правилата 

За превантивната употреба на сила в междучовешките и ...
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на общежитие душевноболни хора. Изолирането на особено 
агресивните от тях в специални заведения е начин за предот-
вратяване на престъпления от тяхна страна. Условие за този 
акт, разбира се, е освидетелстване на тези човешки същества 
от признати в своята компетентност органи, но едва след про-
явяване на отклоняващо се поведение. Ако използваме тази 
аналогия за решаване на очертания по-горе проблем, то изво-
дът е, че незабавно трябва да бъде свикан своеобразен свето-
вен консилиум за намиране на подходяща “усмирителна риза” 
за съвременната престъпност. Това от своя страна предполага 
както съгласие сред лекуващите за диагнозата на болестта, така 
и за основата на лечението. С други думи казано, нужно е да се 
осъществи диалог между всички заинтересувани от реформи-
рането на световния правов ред, за да се намери обща идейна 
основа за неговото реформиране.

Този опит ми се струва особено ценен за превъзмогване 
на заплахата от разширяване вълната от терористични дейст-
вия. Макар успехът от неговото прилагане неизбежно да бъде 
частичен, той все пак е за предпочитане пред хаотичните, не-
координирани и неприемливи за всички хора и държави са-
мостоятелни действия на изолирани страни. Изграждането на 
новата система за колективна сигурност предполага създаване 
на климат на нетърпимост към престъпниците. Функциони-
рането ѝ изисква зрелост, упоритост и воля на участниците в 
нея. Тя обаче със сигурност няма да се гради върху идеята за 
превантивно наказание на само потенциални престъпления, а 
ще бъде основана върху принципа за раздаване на правосъдие 
само за реално извършени престъпления. 
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• Част трета •
СОЦИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА

Етическо творчество: необходимост 
и предизвикателства при социална 
промяна и статукво

Васил Момов*

Ограниченото във времето изложение не ми позволява да 
представя цялостна и детайлизирана концепция по такъв въз-
лов теоретико-методологичен проблем. Добре съзнавам, че се 
изправям пред риска за възможни едностранчиви обобщения. 
Затова в моите оценки и постановки ще имам предвид проявя-
ващи се тенденции. 

Преди да се спра на съвременната ситуация, при която се 
развива нашата етическа мисъл, ще отбележа накратко някои 
особености на социалния статус на марксистко-ленинската 
етика в условията на държавния социализъм. Това общест-
во беше сравнително добре организирано, което поддържаше 
своя хомеостазис със свойствените си управленски механизми. 
Социалната осигуреност на личността с трудова реализация, 
образование, здравеопазване и други придобивки даваше ос-
нования за относителна удовлетвореност и спокойствие, очак-

* Професор, д-р на философските науки
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вания за щедра грижа – не винаги в зависимост от собствения 
принос. Такава потребителска психика неизбежно утвържда-
ваше конформистка социализация. Моделът на системата пре-
доставяше промяна в социалната динамика само в рамките на 
нейното статукво. Не допускаше нито политически, нито мо-
рален коректив, каквото и да било структурно изменение. От-
състваше политически плурализъм, установен беше монопол 
на една идеология, превърнала се в официална държавна док-
трина. Принудата, повелята и подчинението бяха легитимира-
ни инструменти в публичния живот. Общественото съзнание, 
разбира се, не беше лишено от личностни убеждения и идеали, 
но последните като правило бяха обзети от утопични и фана-
тични пристрастия и стереотипи на партийна лоялност. При 
такива обективни дадености приоритетна функция на ети-
ческата наука беше да отстоява статуквото на обществената 
система, да “произвежда” апология и морализация. Тази наука 
нямаше право на суверенна позиция. И това не беше израз на 
субективен произвол, а поради отсъствието на такава потреб-
ност, без която този тип обществен организъм да не може да 
функционира в зададените му системни параметри. Етическо-
то познание спокойно се движеше по “лекото съпротивление”, 
неговият понятиен апарат и методологичен инструментариум 
бяха строго дефинирани. Имаше табу за нови понятия и мо-
дерни методи, противопоставяне на съвременната етика на 
Запад, обявена за “этика без морали”. Общата ситуация, пред 
която беше изправена етиката, не я въвличаше в състояние 
на “евристично напрежение”. И не че тогава не е имало ин-
телект и амбиция за творчески изяви, за новаторски идеи. Те 
обаче не трябваше да се конфронтират с установените идеоло-
гически принципи и морални критерии, партийно узаконени в 
етически кодекс. Тези нагласи много трудно си пробиваха път 
в съветската етическа мисъл, с която – и да сме си позволявали 
да опонираме по редица проблеми – неотклонно сме си “све-
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рявали часовника”. След 60-те години на миналия век беше ре-
абилитиран социалният и гносеологичният статус на етиката 
като относително самостоятелен клон на обществознанието. 
Авторитетни руски етици (имам предвид най-вече Олег Дроб-
ницки) извършиха респектиращо творчество в теорията, което 
оказа значимо методологично влияние върху нашата етическа 
мисъл. Особено на фона на протичащия сив поток в етическа-
та книжнина. 

Във връзка с казаното ще се спра накратко на разгърналата 
се през втората половина на ХХ век дискусия относно фило-
софския характер на марксистко-ленинската етика. Още в 
своя капитален труд “Теория на отражението” (публикуван в 
Москва през 1963 г.) акад. Тодор Павлов пръв в марксистката 
литература обоснова идеята за отделяне на етиката от фило-
софията. По традиция теорията на морала се е разработвала 
изключително в системата на философията. Това придаваше 
абстрактна насоченост на изследванията, като ги отдалечава-
ше от реалните и актуални проблеми на обществения живот. 
Марксистката етика по същество се превърна в своеобразна 
интерпретация на идеи, принципи и понятия на историческия 
материализъм. Протичащите интензивни процеси на специа-
лизация и интеграция в социалното (особено антропологич-
ното) познание, бурното развитие на приложените му направ-
ления, повишената роля на моралната мотивация в публичния 
живот, в хуманитарните професии и научното творчество и т. 
н. са фактори, които ускоряват обособяването на етиката в са-
мостоятелна частна обществена наука със своите специфичен 
предмет, теоретична структура, понятиен апарат и методи на 
изследване. Не става дума за някакъв акт на субективно “на-
укотворчество”, а за един обективен закономерен процес. Та-
къв процес, който стимулира диференцираното прилагане на 
системния подход към различните равнища и типове изслед-
вания на моралното съзнание и поведение. Като относително 
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самостоятелна научна дисциплина етиката получава повече 
възможности да се интегрира в динамична система на между-
дисциплинарни връзки и отношения. Това безспорно повиша-
ва значението на философската методология като специфичен 
междудисциплинарен регулатор и насочващ светогледен ори-
ентир.

*
Системният подход ни помага да разкрием и обясним пре-

дизвикателствата пред нашата етическа мисъл. Разглеждането 
на потребностите, функциите и състоянието на етическото 
познание, изолирано от извършващите се процеси и причинни 
връзки, би ни подвело към неадекватни оценки. Ще се опитам 
да очертая някои парадокси в социалната действителност, из-
правящи етическата ни теория пред нови изпитания.

– Посланията и очакванията за тържество на съвременни-
те демократични принципи, противостоящи на авторитарния 
стил на политическо управление, се сблъскаха с неуправляеми 
процеси на деструкция, дезорганизация и дезинтеграция, кои-
то може да определим като състояния на социална ентропия, 
аномия и социално-патологични отклонения. Това породи 
хаос в политическото съзнание, апатия и морална неудовлет-
вореност.

– Посланията и очакванията за утвърждаване на хуман-
ните ценности, с което да се покаже превъзходство над пре-
дишното общество, се разминаха с оскъдното задоволяване на 
екзистенциалните потребности на мнозинството от народа, с 
доминиращите тенденции на десоциализация и деморализа-
ция.

– Провъзгласеният идеен постулат за преминаване от кла-
сови към общочовешки ценности и морални норми се опро-
верга от живота. В публичното поведение надделяха тясно 
корпоративните и партийните интереси. Широко се утвърди 
практиката на корпоративния лобизъм, като за целта се оси-
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гури и активната подкрепа от законодателството. Властови-
те злоупотреби, политическата конфронтация и омразата се 
превърнаха в поведенски индикатор на социалното зло. Затова 
и афишираната от Симеон амбиция да се утвърди нов морал 
в политиката си остава една химера. Вековната историческа 
практика – както и съвременната действителност, потвържда-
ват, че тъй наречените общочовешки морални принципи, нор-
ми и категории се изпълват с конкретно социално съдържание 
и функционална насоченост, инструментално се прилагат от 
политическите субекти за постигане на свои цели. Пък и при 
глобализацията те не губят и своя национален контекст.

– Пропагандният шум и политическата реторика за на-
шия цивилизационен избор, противопоставяйки го на иде-
ологемата “анти-комунизъм”, се стъписаха пред реалностите. 
Известни са скептичните съждения на Зб. Бжежински, че За-
падът не е в състояние да представи визия за “набор от цен-
ности и начин на живот... на политически събуденото човече-
ство”, това че в Америка доминира нормата на “релативисткия 
хедонизъм”, която според папа Йоан Певел ІІ утвърждава гре-
шен стил на живот. Ще припомня и мъдрото предупреждение 
на Петър Увалиев, според когото може да се окаже, че вместо 
“орхидеи”, сме “взели от Запада и сме присадили тръни”. Но 
преодоляването на наследените от миналото предубеждения 
и на придобитите днес оптимистични пристрастия – както и 
на евроскептичните настроения, ще зависи от нашия избор на 
действителните, а не мнимите ценности. И от това как се усто-
ява на идейната инвазия срещу националната идентичност на 
духовната ни култура.

Ето при такива противоречиви обстоятелства се развива 
етическото познание. Каква да бъде моралната позиция? Какви 
са реалните потребности и възможности от етическо творче-
ство? Има ли шанс нашата наука да завоюва по-голям престиж 
в обществознанието? Възникват и редица други въпроси.
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Едва ли трябва да се убеждаваме, колко е голямо значени-
ето на морала в публичния и частния живот, неговата роля и 
като нормативен регулатор на поведението, и като начин на 
живот – мотивация на битието на хората. Със специфичните 
си средства той би могъл да поддържа хуманната насоченост 
на многостранната социална практика. Да генерира ценностни 
ориентири и императиви за укрепване интегритета и стабили-
тета на обществената система, на нравствено-психичното сце-
пление в човешиките отношения. А там където е потребно, да 
стимулира коректив като израз на конструктивна промяна, а 
не на негативизъм. Да защитава приоритета на общественния 
интерес, възбуждайки съпротивление срещу доминиращите 
днес меркантилни и други егоистични изкушения. Да утвъ-
рждава у публичната личност съзнанието, че когато преследва 
користни цели, погазвайки общите интереси, тя може да на-
вреди и на себе си, да урони собствения си престиж, рейтинг. И 
още други социални ефекти от моралната мотивация.

Има ли витална сила действащата морална система да осъ-
ществява такива социални цели и функции? В тази именно по-
сока са моите съмнения, тук ще потърся дръзките провокации 
и бариери пред етическото творчество. В условията на аномия 
моралната система е в състояние на дисфункционалност, което 
не ѝ позволява оптимално да изпълнява позитивната си роля. 
Няма да се спирам на явлението аномия, ще отбележа само ано-
мичните последици за ценностните критерии, за нравствената 
мяра. Свидетели сме на цинична морална инверсия: злото да се 
възприема за добро, лъжата за истина, военната агресия за ху-
манен акт, изгодното за справедливо. Разми се границата меж-
ду дължимо, забранено и допустимо, между желано, очаквано 
и реално. Добре известният Джон Сорос нагло заявява: “Това 
което е правилно, се подчинява на това което е ефективно... без 
да се обръща внимание на въпроса, какво е морално.” Това не 
е изтървана от него фраза, а самата действителност. Деформи-
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раното морално съзнание засегна и тези социални прослойки, 
тези страдащи хора, които се борят за своето оцеляване от днес 
за утре. У тях се формира морален рефлекс за самосъхранение 
и социално отчуждение. Те стават уязвими и податливи на едни 
или други нравствени пороци. Възможно е в обозримо бъдеще 
да се излезе от икономическата разруха, но за възраждане на 
нравствения дух на нацията ще са нужни десетилетия.

И сега по-конкретно за позицията на етическата наука. 
Няма да систематизирам нейните рутинни изследователски 
функции и процедури. Ще поставя акцент върху обективните 
параметри на етическото творчество, без да омаловажавам по-
тенциалните възможности на неговия субект. Ще резюмирам 
изложените до тук предпоставки. Отново напомням, че имам 
предвид открояващи се тенденции, а не цялостно структури-
рани и вече “успокоили” се процеси.

– В условията на радикален преход към нов тип общество 
от етиката се очаква конструктивна позиция на промяна, 
като инициира общосоциален и морален коректив и стимули 
за обществено-полезна трудова и духовна реализация.

– При наличието на демократичен режим на интелекту-
алното слово е предоставено суверенно право и свобода на 
мисълта етическата наука да изследва и обяснява моралните 
явления и процеси, да отстоява смели идеи и ефективни мето-
ди.

– Ерозията на моралната система я прави резистентна, т. 
е. съпротивляваща се на всякакъв евентуален коректив. Мо-
ралните рецептори са атрофирали и не възприемат информа-
ция за промяна. Значимо е и пренебрежителното отношение 
към явлението морал.

– Равнището на субекта на етическото творчество: инте-
лект, изследователска култура, обществен престиж – всички 
онези качества, от които зависи неговата творческа способ-
ност. Тези предпоставки се нуждаят от специализиран ана-
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лиз. Затова ще се задоволя с реторичния въпрос: имаме ли ние 
етиците самочувствието, амбицията и дързостта да се заемем 
с изследването и обяснението на съществуващото хаотично 
морално съзнание в една покварена социална среда, която не 
понася нравствени ценности?

Ще привлека вашия интерес по-специално към проблема 
за социалното зло, което във всичките си модификации – от 
най-дръзките до най-маскираните прояви – днес се е “инфил-
трирало” във всички клетки на социалния живот. Известна е 
мисълта на Хегел, че злото в историята е по-мощен източник 
на развитието, отколкото доброто. Има се предвид една гло-
бална тенденция в световния исторически процес. И в днеш-
ното ни общество злото е реалност, без която то не може да 
функционира. Етиците би трябвало да изследват неговото со-
циално и персонифицирано битие, неговата поведенска дина-
мика, причини и последици. Но питам, винаги и навсякъде ли, 
във всичките конкретни прояви ли може да се оправдава него-
вото съществуване, неговата агресия?! Трябва ли всяко раци-
онално обяснение на определено злонамерено поведение да 
се приема като основание за допустимост и търпимост? Тук 
ще отмина мои разсъждения за взаимните преходи между до-
брото и злото в човешкото поведение, за тяхната оценка в за-
висимост от конкретната ситуация и реалния социален ефект.

Посочените предизвикателства осъществяват социален на-
тиск, истински “тормоз” над етическото мислене. Ако за пред-
ходното общество отбелязах отсъствието на всеобща ситуация 
на “евристично напрежение”, днес етическата мисъл, е подло-
жена на “евристичен тормоз”. При това етическото творчест-
во не се изчерпва с обяснението на моралната действителност 
(припомням тезата на Маркс за мисията на философите!), то 
включва и нейното изменение. А това предпоставя промяна 
на обективните обстоятелства, което пък не е подвластно на 
етическата наука. По силата на тази логика ще направя мои-
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те обобщаващи изводи. Същността на проблема се свежда до 
това, дали е възможно на сегашния етап оптимално да се за-
твори цялостният цикъл на етическото творчество: емпи-
рична информация –теория – приложно знание – промяна 
на реалния морал. Става дума за едно обективно състояние 
на моралната система и етическата мисъл, детерминирано 
от социалната среда, за една асиметрия между необходимост 
и възможност, за един истински парадокс. Това състояние по-
ражда пасивна позиция, склонност към морализаторска фра-
зеология и схоластични разсъждения. А обществената оценка 
за етическата наука не може да се абстрахира от нейния соци-
ален ефект. Такава мотивация обаче се сблъсква с посочените 
обективни обстоятелства. 

Като говоря за приложимост на етическото знание далеч 
съм от мисълта за някаква директна намеса в моралния живот, 
за осъществявано с помощта на опростенски схеми “социал-
но инженерство”. За по-голяма научна прецизност ще се аргу-
ментирам с редица принципни положения. Връзката и взаи-
модействието на социалната теория с практиката имат сложен 
характер. От една страна, социалното познание има своя от-
носителна самостоятелност; то не се основава само на ретро-
спективен анализ и обобщение на реални факти, а притежава 
и способността да прогнозира предстоящи и настъпващи тен-
денции и закономерности, да моделира нов социален опит. От 
друга страна, между общата теория и социалната практика има 
обширна междинна зона, промеждутъчни звена на приложни 
и технологични изследвания, на проектиране и експерименти-
ране. Овладяването на принципите и механизмите, чрез които 
се осъществява насрещното движение на теорията и практика-
та, има съществено значение за оптимизиране на тази единнна 
система на познание и действие за целева промяна. Най-по-
сле и от самата практика се изисква реактивна способност да 
се настройва, изменя и преустройва съобразно с адекватните 
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диагнози и експертизи на научната теория. Ако практиката не 
притежава такива рефлекси, необходимата организационно-
технологична “нагласа” към науката, тя не би могла да матери-
ализира адресираната към нея информация, да поставя нови 
проблеми пред теорията. В този смисъл “социалното инженер-
ство” може да се разглежда и като реформаторска политика на 
управленския субект за промяна и приспособяване на обще-
ствените отношения към динамичните условия, и като използ-
ване на постиженията на обществените науки за решаване на 
проблеми на социалния живот и поведението на хората – осо-
бено в професионалния труд и публичната дейност, за хума-
низация на човешките отношения. Теоретико-приложното 
етическо познание има социалната задача именно да изследва 
възможностите, механизмите и средствата за целенасочено 
изменение на съществуващия морал. Потребностите изис-
кват днес комплесно да се разработват диагнози, прогнози и 
модели на поведение с участието най-вече на политолози, тео-
ретици на правото, социални психолози и др.

В заключение ще кажа, че очертаната от мен ситуация, при 
която функционира нашата етическа мисъл, не е създадена 
по вина на етиците, а е тяхна беда. Обществото обаче не ни 
освобождава от творческа нагласа, професионална позиция и 
гражданска отговорност. Не би оправдало удобната “поза на 
щрауса”.
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Либерализъм и нравственост

Васил Вичев*

Икономическата теория и практика на либерализма е 
мощен стимул за развитието на пазарната икономика, за 
разгръщането на частната стопанска инициатива и повишаване 
на производителността. Заедно с това, както показва и 
българския преход, тя поражда в духовната сфера на обществото 
такива изменения, които най-често се определят като морална 
криза, корупция, аномия и масова престъпност. Обикновено 
тези явления се обясняват със слабостите на държавната власт, 
с неефективната съдебна система или с лошото възпитание на 
подрастващите. Не се обръща необходимото внимание на онези 
доктриални предпоставки, които се съдържат в моралната 
теория на либерализма. Според тази теория, чиито основатели 
са Бентам, Дж. Ст. Мил и др., водещите мотиви на човешкото 
поведение са личната полза и личното щастие, стремежът да се 
избягва страданието и да се постига максимално удоволствие. 

Моралната теория на либерализма се оказа важен фактор 
за формирането на моралната автономия на индивида, за осво-
бождаването му от ограничаващите рамки на племето, на рода 
или кастата, за откриването на индивида като нещо различно 
от другите. Личните свободи и личната инициатива формират 
и стимулират една нова освобождаваща нравственост. Инди-
видуалната автономия и постепенното налагане на рационал-
ното мислене и рационалните техники ознаменуват началото 
на модерната епоха и се превръщат в ускорител на човешкия 
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прогрес. Автномността става психическа реалност, домини-
ращ манталитет и характерно преживяване на идентичността.

Но както е известно всичко хубаво в историята си има и 
лоши страни. Призивът на Джон Стюард Мил за максимално 
щастие на максимално много хора се оказва трудно осъщест-
вим. Избягването на страданието не само не се отдава за мно-
зинството, но става все по-голямо. Щастието и удовлетворе-
нието като състояние на съзнанието са твърде различни за но-
вобогаташите и за тези които са бедни. Освен това новата ре-
алност съдържа в себе си бацилите на индивидуализма и безг-
раничния хедонизъм. Тя основателно се подлага на критика от 
онези етически теории, които са останали верни на идеалите 
на Просвещението и които разглеждат морала като средство за 
обуздаване на егоизма, като проява на алтруизъм и състрада-
ние. Тези критики стават особено актуални на определен етап 
от развитието на обществото, когато новата егоистична вълна, 
породена от пазарната стихия, разрушава онаследените морал-
ни норми, статуси и традиционни връзки.

Извършва се тотална икономизация на нравственото съз-
нание и тотално взаимно отчуждение. И в наши дни либе-
ралната теория и политическа практика открито възхваляват 
егоизма и любовта към себе си като водещ принцип на иконо-
мическия живот. Независимо от добрите намерения и хумани-
тарни усилия общото въздействие на либералната икономика 
върху незападните страни си остава пагубно. Състоянието на 
огромна част от хората е социална и индивидуално аномия. 
Сляпото следване на либералната философия води до все по-
голямо разочарование в източноевропейските страни и в инте-
лектуалните среди на Запад. “Неизбежният резултат е не само 
фактът, че безличните пазарни връзки се приемат, но и това, 
че се свиква с поведение, смятано преди това за девиантно, а 
по-нататък и с криминализирането на всички жизнени сфери. 
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Цялата култура се просмуква от символиката на лишеното от 
морал потребителство”. 1

Либерализмът във всичките си версии фаворизира ин-
дивидуалната автономия и гражданското общество за сметка 
на държавата, но както изтъква Джон Кекеш той не успя да 
постигне съгласие със себе си в нито една от теориите, с ко-
ито го обличаха през последните петдесет години мислители 
като Фридрих Хаек, Исая Бърлин, Раймон Арон, Роберт Ню-
зик и др. Както и предшестващата комунистическа представа 
за всестранното развитие на новия човек така и либералната 
теория страда от един фундаментален дефект – утопизъм и 
вътрешна несъгласуваност. Либерализмът конструира нравс-
твени теории и програми върху основата на дължимото, а не 
на съществуващото. Характеризирайки теоретичното наслед-
ство на либерализма Джон Кекеш пише: “Неговите позитивни 
и негативни цели са несъвместими; някои от условията, кои-
то либералите определят като необходими за добрия живот, 
всъщност правят живота по-лош, а много от политическите 
програми, целящи постигането на тези условия, пречат на доб-
рия живот”.2

Либерализмът, според автора, проявява изключителен на-
ивитет по отношение на злото и порочността, заложени у чо-
века; липсва му реализъм в описанието на човешката природа. 
Той споделя предразсъдъка, според който увеличаването на 
индивидуалната автономия е винаги в ущърб на злото и по-
рочността. Никой от теоретиците на либерализма не си прави 
труда да обясни, че е по-вероятно автономните действия да не 
са винаги добри, а да водят до аморални действия. Култът към 
личния успех може да стане мотив и за действията на силови 
групировки, мафиотски групи и корумпирани политици. Нима 
всекидневният опит не показва, че на практика лошотията и 
пороците мотивират хората също толкова силно, колкото и 
добродетелите. С една дума увеличаването на индивидуалната 
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автономия отприщва в еднаква степен както добродетелност-
та, така и порочността. Много често намаляването на злото 
изисква ограничаване на индивидуалната автономия. Нарас-
тването на свободата без повишаване на отговорността води 
до несигурност на живота. Нарастващата свобода без повиша-
ването на отговорността води до хаос и безпорядък. Затова и 
много хора споделят възгледа на Гьоте: “По-добре несправед-
ливост, отколкото безпорядък”. Затова моралната и политичес-
ката взискателност към отговорността на автономните дейст-
вия е необходимо условие за демократичния живот.

За съжаление съвременната демокрация работи за егоис-
тичния индивид, нейн образец е онзи които успява по-добре 
да реализира личния интерес независимо от общественото 
благо; тя се оказва майка на консумиращия егоист и мащеха за 
нравствените и духовните устои на хората.

Либералната икономика, основана на култа към индиви-
дуалния успех, формира и нов антропологичен тип, който се 
характеризира с агресивно конкурентно поведение и такива 
“пружини”, които го правят ненаситен хедонист, все по равно-
душен невнимателен и безотговорен към другите. Зигмунд Ба-
уман сполучливо характеризира качествата на постмодерната 
индивидуалност: тя се конструира главно като потребителска. 
Индивидите са преди всичко “преживяващи организми”, тър-
сещи нови преживявания. Те са имунизирани срещу ефекта от 
насищане, като в минимална степен са зависими от предишно-
то обучение и от усвояването на навици. Те са със спонтанно 
и лесно задвижвано поведение и гъвкавост, макар и никога да 
не са напълно уравновесени; имат склонност да се самооценя-
ват като самодостатъчни и самозадоволяващи се единици, без 
да се интересуват от общите интереси. Най-разпространеният 
модел на добро поведение се характеризира се толкова с здра-
вето, а с “добрата форма”, т. е. да бъдеш в крак с промяната, да 
бъдеш съвършен консуматор.3
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Новата потребителска култура е непрекъснат стимул за 
производство и най-съществена подбуда към труда. Така пот-
реблението се превръща в съществен ресурс за статусните раз-
личия на всички социални групи, занятия, етноси и др. Глобал-
ният пазар все по-изкусно ласкае индивидуалното его на чове-
ка, но го оставя все по-безличен и отчужден от общото благо. 
Новият потребител, ако използваме думите на Пол Валери, 
живее в “режим на интензивна възбуда”, опиянен от енергия и 
затъпял от бързане към нови непотребни стоки и услуги.

Според либералната теория от Хаек до Хабермас е необ-
ходим такъв политически неутрален правопорядък, който да 
осигурява на всеки равни шансове в преследването на една или 
друга собствена концепция за благо.4 На всеки който преслед-
ва собствената си концепция за благо се разрешава следовател-
но и собствен морал, който може и да се различава от общо-
приетия. Либералната доктрина предполага приватизация не 
само на материалните блага, но и на морала, вместо единен мо-
рал се допуска истинска конкуренция на множество морални 
картини за света, където престъпници, бандити, наркомани и 
пр. спокойно преследват собствения си морал. Старият морал, 
който знае различието между добро и зло, добродетел и порок, 
се приписва на архаичните ортодокси и неудачници.

Освен това понятието народ се заменя от философстващи-
те либерали с термина “гражданско съгласие”. Вместо “народ” 
като субстанциална общност и като историческа и морална 
даденост се въвежда понятието “интерсубективност“ – общ-
ност възникнала временно в хода на комуникативния процес 
между индивидите. Ясно е че такива минутни общностни ня-
мат характер на устойчив субект и не могат да решават дългов-
ременни колективни задачи. Но когато устойчивите общности 
се подменят с консенсусни се създават възможности на хората 
с икономически и политически капитал да нарушават прави-
лата на консенсуса и да извличат максимална полза от него.
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Либералните теоретици на културата на гражданското 
съгласие много често откъсват интересите от ценностите. Като 
естествена и самодостатъчна субстанция, която никога не се е 
поставяла под съмнение, народът се превръща в сложна кон-
струкция, която последователно се “деконструира” от либерал-
ните аналитици. Той съзнателно се заличава от историческата 
памет като носител на определени традиции, за да не пречи на 
системата на универсалния обмен и на победата на глобалния 
пазар. Новата либерална демокрация се проявява като меха-
низъм, задвижван от потребителско хедонистични интереси и 
абсолютно чужд на принципността, нравствеността и самоо-
граничеността.

Всичко това обяснява засилените критики на буржоазния 
индивидуализъм на либералната идеология, както от предста-
вители на неоконсерватизма, така и на много интелектуалци с 
лява ориентация. Отговорността за катастрофалните последи-
ци от стихийното развитие на обществото се стоварва върху 
безграничния индивидуализъм, превърнат в своеобразна свет-
ска религия на западната цивилизация. Според много изследо-
ватели този принцип има исторически оправдание в периода 
на борбата с феодализма и абсолютизма, но сега се е превърнал 
в заплаха на обществото и поставя под съмнение неговото по-
нататъшно съществуване.

Индивидуализмът според редица автори подкопава в по-
следна сметка самите основи на породилата го цивилизация и 
е несъвместим с неговото оцеляване. Към тези критики се при-
съединява и Збигнев Бжежински, който изтъква че в едно об-
щество, което културно акцентира само върху умножаването 
на индивидуалните удовлетворения и върху миминизирането 
на моралните ограничения съществува тенденцията граждан-
ската свобода да бъде въздигната в ранга на самоутвърждаващ 
се абсолют. За обозначаване на съвременния индивидуализъм 
той използва думата “корнокопия”, която идва от митологич-
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ния рог, от който е сукал бог Зевс. Този рог имал чудотворна 
способност да се пълни с всичко онова, което собственикът му 
си пожелавал. Бжежински изразява тревогата си, че в развити-
те, богати и демократични общества доминиращо място заема 
корнокопичната позволеност, която започва да определя както 
съдържанието, така и целите на индивидуалното съществува-
не. “Идеята за позволяващата корнокопия включва по съще-
ство общество, в което прогресивния упадък на моралните 
критерии е белязан с нарастващата обсебеност от материално 
и плътско себеудовлетворяване.”5 

Всичко това показва, че новите вътрешни и транснацио-
нални взаимодействия в нравствената сфера никога не са били 
така актуални и значими за оцеляването и хуманизирането на 
човека както сега. Как да се засили социалната и нравствената 
насоченост на либералните пазарни механизми? Може ли само 
глобалният пазар да бъде ключ към решаването на човешките 
проблеми? Тези и редица други въпроси придобиват все по-
актуално значение както пред теорията така и пред социалната 
практика.
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Актуалната евристичност  
на концепцията за ressentiment

Милчо Николов* 

Изходна теза: Почти всички съвременни феномени на со-
циално-моралното зло (концептуално рационализирани или 
интуитивно прозряни, дискурсивно анализирани или худо-
жествено-метафорично означени) имат ресентиментен про-
изход; те са специфични форми на проява на социалния ре-
сентимент, могат (и трябва) да бъдат изучат с помощта на кон-
цепцията за ресентимента, развита исторически и логически 
от Фр. Ницше, М. Вебер, В. Зомбарт, М. Шелер. Имам предвид 
голямото многообразие от явления, процеси, състояния, озна-
чавани като аномия, ентропия, девиации, алиенации, културна 
меланхолия, сакрифисиална криза, виртуалности и симулак-
ри, фундаментализми и екстремизми, ксенофобия, расизъм, 
сексизъм, ейджизъм, фарисейско-тартюфско лицемерие и пр. 
Разбирам, че аналогиите и универсализациите, макар и съб-
лазнителни, често са подвеждащи, но съм убеден, че тези бо-
лезнено преживявани от нашето общество проблеми са добре 
познати от творчеството на социалните критици – К. Маркс, 
който зад идеологията видя производствените отношения, З. 
Фройд, който зад думите и поведението съзря безсъзнателно-
то, либидото и деструдото, Фр. Ницше, който зад разума и мо-
рала откри волята за власт, жизнения инстинкт на човека. 

Дълбоко специфичната тема за ресентимента поражда на-
растващ интерес сред изследователите от социално-хумани-
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тарните научни области1. Всички те изхождат главно от рабо-
тите на Фр.Ницше и М.Шелер2.

Както е известно великият нихилист Фр. Ницше ради-
кално проблематизира европейския морал главно чрез дихо-
томията “морал на робите – морал на господарите”. “Моралът 
на робите” се разглежда като господстващ и като синоним на 
морала въобще. Негови основни детерминанти са античната 
философия и християнската религия, въплътен е в различни 
хуманистични проява на човешката солидарност – индивиду-
ално-аскетични, църковно-благотворителни, общинно-социа-
листически и пр. Основните характеристики на робския мо-
рал, според Ницше, са:

– претенции за безусловност, абсолютност и съвършенс-
тво;

– стадност: солидарност, братство, грижа за слабите, обез-
личаване и омасовяване;

– отчужденост: осредняване, уравняване; добродетелите 
са резултат от репресията на разума над инстинкта; “Кьонин-
гсбергски китаизъм” – частният случай е проекция на всеоб-
щия закон. Робският, стадният морал резюмира безсилието си 
в ресентимента – това е “въстание на робите в морала”3, изя-
вата, на която те са способни. Тази форма на ресентиментния 
морал е есктравертна (другата му основна форма – аскетичния 
идеал, е интровертна) и акцентира върху онези качества, кои-
то могат да облекчат съществуването на “робите” – състрада-
ние, търпение, кротост и др. Тя причислява към категорията 
на злото мощното, опасното, страшното, силното и богатото. 
Така уравнява понятията “добър”, “неудачник” и “глупав”. Мо-
ралът, създаващ ресентимент, може да бъде само робски морал 
и обратно, ресентиментен морал могат да създадат само роби-
те. Многократното припомняне и вторичното преживяване на 
характерните за “робите” емоции пораждат ненавист и чувс-
тво за мъст, усилвани от ревността и завистта. Но, осъзнава-
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нето, че мъстта не може да бъде реализирана, защото обидата 
не е каприз и зла воля на потисниците, а техен поведенчески 
рефлекс, отразяващ реалния им социален статус, че съответ-
но потиснатите са обективно обречени да бъдат обиждани, 
поражда чувство за безсилие и отчаяние. Поради невъзмож-
ността да се реализират в адекватни постъпки, безсилието и 
отчаянието получават идеално въплъщение, трансформират 
се в особена сила. Поражението става победа. Ресентиментът 
става творчески и поражда ценности4. Творческата, ценност-
но-пораждащата страна на ресентимента е резултат от това, че 
злопаметното, отмъстително чувство се откъсва от конкретни-
те вещи, лица и статуси, става абстрактно-универсално и може 
да се прилага към всяко нещо. Извършва се преобръщане на 
реалните ценности, смяна на местата между силния и слабия, 
жалкия и жалещия.

И при М. Шелер ресентиментът е израз на същата главна 
идея – “преобръщането на ценностите”. Издигайки програмата 
за “материалната етика на ценностите”, той твърди, критику-
вайки рационалната нормативна етика на И. Кант, че първични 
“материално априори” не са познанието, логиката и мисълта, а 
емоциите (любовта и омразата). Човекът е единство на разум, 
воля и чувства, но главното у него не е нито ens cogitas, нито 
ens volens, а е ens amans (първичната емоция – любовта).

А любовта на човека е функция на универсалната кос-
мическа любов. Системата от ценности на субекта (човека и 
общностите), установени според определени предпочитания 
и правила, формират “етоса”, който пък определя светогледа, 
мисленето и волята. За преодоляване на метафизическия дуа-
лизъм между позитивните ценности (Wert) и негативните цен-
ности (Unwert), между любовта (симпатията, състраданието, 
смирението и пр.) и омразата (ненавистта, антипатията, отв-
ращението, злобата и пр.), между “духа “ и “порива” М.Шелер 
разработва концепцията си за ресентимента. Неин специален 
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предмет са негативните емоции. Първоначалните отклонения 
от обективния ценностен световен порядък, този “wervir-
rungen” (объркване, смущение) в ordo amoris (порядъкът на 
любовта) – desorde du coeur, още не е същинско обръщане на 
ценностите, а само предвестник, зародиш на този процес, про-
дукт на “прелъстяването на човека”. Обаче, душевният смут, 
породен от нарушаването на обективния “порядък на любов-
та”, води до вкореняване на лъжлива, “мнима” любов и оттам 
до ненавист към непостигнатия обект на “истинската любов”. 
Така ресентиментът е закономерен източник на мнимата, а не 
на истинската любов. Той е израз на ненавистта към първо-
начално желаните, но необладани вещи. Това вече е и собст-
вено ресентиментната “любов-ненавист” – любовта към себе 
си предизвиква ненавист към другия (афоризмът “който не е 
с нас, е против нас”). Но ако ресентиментът необходимо пред-
полага ненавист (и любов), то ненавистта може да мине и без 
ресентимент. При ресентимента непременно е налице илюзор-
но-спасително средство: ненавистта към първоначално анти-
патичните обекти се превръща в своята противоположност, 
в особена любов към тези обекти, които вече олицетворяват 
низшата (често огледално превърната) ценност. Многократ-
ното възпроизвеждане на тази ценностна метаморфоза нара-
нява, притъпява, извращава естественото ценностно чувство 
на личността, тя губи твърдостта на нравствената си позиция, 
става “органично лъжлива”, двулична, цинична. Макар първо-
начално да носи облекчение и снемане на душевното напреже-
ние, ресентиментът създава илюзия за благородна, възвишена 
ценностна динамика.

Следователно, без да се спираме на иначе интересната по-
лемика на М.Шелер с Фр.Ницше, М.Вебер и В.Зомбарт, можем 
да приемем, че в универсалния механизъм на ресентимента са 
налице следните основни звена:
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Първо. Обективно необходимото, закономерното (а не слу-
чайното, инцидентното) унижение на човешкото достойнство 
(насилие, депривации и пр.), поражда първични негативни 
емоции на обида, срам, злоба.

Второ. Припомнянето и вторичното преживяване на тези 
негативни емоции води до ненавист и чувство за мъст, придру-
жени с ревност и завист.

Трето. Осъзнава се, че мъстта не може да бъде практичес-
ки реализирана.

Четвърто. Изпитваното трайно чувство за безсилие, от-
чаянието пораждат ценностна инверсия, ресентиментът става 
творческа сила; появява се нов антропологичен тип, нов етос, 
нова етика – по-енергични, по-агресивни, всепроникващи, 
господстващи (“Робите заразяват господаря” – Фр. Ницше).

М. Шелер и В. Зомбарт ни представят разгърната харак-
теристика на буржоазния тип личност. Това е особен тип “би-
опсихична конституция”, особен витален тип човек, типичен 
представител на западно-европейските народи. Поведението 
му се ръководи основно от хипертрофирания инстинкт за са-
мосъхранение. Затова проявява боязливо отношение към жи-
вота, изпитва недоверие към естествените прояви. Стреми се 
към по-голяма безопасност и гарантиране на съществуването 
си, изпитва отвращение към риска. Притежава целенасочена 
воля за регулируемост, изчисляемост на елементите на средата. 
Чувства себе си длъжен във всеки момент за “заслужи”, да “за-
работи” своето нормално съществуване, да го сравнява пос-
тоянно с битието на другите, доказвайки на самия себе си, че 
той не е по-зле, а е по-добре, че стои не по-ниско, а по-високо 
от тях. Вместо естествена любов към многообразния свят, той 
изпитва безсъзнателна ненавист, която, ако е под формата на 
пряка враждебност, поражда перманентна угриженост за соб-
ственото му битие.
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Като изхожда от тези конкретни качества, чувства и проя-
ви на буржоата като витален тип, А. Маленкин посочва, че:

– главната отличителна черта на този антропологичен тип 
е социогенетичната вторичност, необходимо свързана с недос-
тиг на витални сили и вроден страх от живота;

– тя се компенсира с особена реактивност, възприемчивост, 
развита способност за целерационално и деятелно използване 
на виталните сили;

– притежава вроден талант, умение, изкуство посредством 
енергията на другите да завоюва такава социална ниша, която 
го поставя “извън и над другите”;

– това е форма на живот, която може да бъде наречена “ 
социален паразитизъм”5.

Следователно, многообразните превъплъщения на ресен-
тимента в социалния живот на съвременния човек трябва да 
се изучават не само на философско-религиозно и феноменоло-
гично равнище, а и на конкретно-социологическо равнище – да 
се разкриват причините, следствията, социално-историческия 
контекст на неговото възникване, участниците и формите на 
неговата проява, ресентиментните типове6.
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Модернизация и 
индивидуализация

Станка Христова

В традиционното общество индивидуалното съществуване 
се мисли и реално се осъществява в колективното 
отъждествяване, а нравственността се състои в прилагането 
в практиката на действия, които са предписани от тези 
идентификации.1 Фундаменталната идея на модерността, която 
пронизва западната цивилизация от 16 век насам, е, според Д. 
Бел, че не групата, гилдията, племето или градът, а личността 
е основната социална единица на обществото. Новото време 
издига идеала за автономната личност, която, самоопределяйки 
се, постига своята свобода. Това самоопределение и 
автономност се постигат чрез отричане на институциите, 
отваряне на нови географски и социални граници, стремеж 
към властване над природата и преправяне на самата човешка 
природа. За разлика от доиндустриалното общество, което е 
обърнато назад към миналото, модерното общество обръща 
поглед към бъдещето. В икономиката се появява фигурата на 
буржоазния предприемач, който се откъсва от традицията 
и търси своята съдба в преобразуването на икономическия 
свят, индивидуалната икономическа и социална мобилност. 
“Диалектиката на модернизацията се отличава със субектността 
на социалното действие като контрапункт на завършената 
самодостатъчност на традиционното общество.” 2

Д. Бел регистрира два мощни потока на модерния 
индивидуализъм. Първият е пуританският капитализъм, който 
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акцентира не просто върху икономическата дейност, а върху 
формирането на характер – трезвост, честност, трудолюбие. 
Другият е радикалният индивидуализъм на светското 
хобсианство, според който човекът е безмерен в своите апетити 
и напълно свободен в сферата на икономиката и културата. 3 Д. 
Бел вижда в тези два потока едно от културните противоречия 
на съвременния капитализъм, но в историческа ретроспектива 
фактът на същностната връзка между западния тип модерност 
и индивдуализмът е неоспорим.

В исторически план стои обаче въпросът дали 
индивидуализмът е предшественик, съпътстващо условие 
или продукт на модерността. Изследване на А. Макфарлан, 
цитирано от П. Бъргър, показва категорично, че “...английският 
индивидуализъм е бил социална и психична реалност дълго 
преди настъпването на модерността” и че “...не модерността е 
причинила индивидуализма, а напротив, индивидуалистичните 
модели на средновековна Англия са направили възможно там 
да възникне модерност” 4. Подобни модели се наблюдават и 
другаде в Северна и Западна Европа още през средновековието, 
докато Южна и Източна Европа са имали други модели. 5 

Ив. Хаджийски прави опит да открие корените на 
индивидуализма у нас, макар и в тесния кръг на управляващите 
и търговците, още от времето на Испериха и Самуилова 
България, но има съзнанието, че грамадната част от народа 
продължава векове да живее в условията на старото родово 
общество. 6 За А. Страшимиров също “Не ще съмнение, 
процес на индивидуализиране на човека сред нашия народ 
ще трябва да е почнал още от кръстосване на волевата мощ на 
Аспаруховата орда с сантименталната разлетост на заварените 
в земята ни славянски колена. Аспаруховите българи 
идват от държава, където животът е надрасъл първичната 
патриархална канава. Волжките татари са известни с голямата 
си търговия, а няма търговия, без слой от самоопределени 
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(индивидуализирани) личности.” 7 Но и той е на мнение, че “...
турското владичество е дошло да ни затвори в глуха улица...” 8, т. 
е. в зората на българското Ново време не съществува социална 
атмосфера, поддържаща индивидуализма. С което, всъщност, 
се потвърждава тезата, че, за разлика от Запада, Изтокът не 
съдържа в себе си мощен индивидуализационен потенциал.

Според С. Хънтингтън западната цивилизация не е 
идентична с модерността и е съществувала много преди 
модерността. Модерната цивилизация не е равнозначна на 
западната, която възниква през 8 и 9 в., и в течение на следващите 
векове разгръща характерните си черти. Тя не се модернизира 
чак до 17 и 18 в. Западът си е бил Запад далеч преди да стане 
модерен. Основните му характеристики през столетията преди 
модернизирането му – класическото наследство (гръцката 
философия и рационализъм, римското право, латинския език), 
християнството – католицизъм и протестантство, европейските 
езици, разделението между духовна и светска власт, принципът 
на правото, социалният плурализъм, представителните органи, 
индивидуализмът, които го отличават от другите цивилизации, 
предшестват неговото модернизиране. 9 Според Хънтингтън 
“Взети поотделно, почти никой от тези фактори не е уникален 
само за Запада. Съчетанието между тях обаче е негова уникална 
характеристика. Тези представи, практики и институции 
просто са преобладавали на Запад в много по-голяма степен, 
отколкото другаде. Те съставляват най-малкото част от 
същественото неизменно ядро на западната цивилизация. Те 
характеризират западното, но не и модерното в Запада. Те до 
голяма степен са и факторите, позволили на Запада да поеме 
лидерска роля в процеса на собственото си модернизиране и 
на модернизирането на света.” 10

Самата модерност е резултат от специфично съчетание 
на фактори, които другаде не са били в подходяща за 
модернизацията констелация или, както категорично отбелязва 
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Вебер в началото на 19 век, не се срещат извън родината на 
капитализма – Запада. Според Хънтингтън “Индивидуализмът 
си остава отличителна характеристика на Запада сред 
цивилизациите на XX в.” 11 В подкрепа на това свое схващане 
той привежда данни от анализ на представителни извадки от 
петдесет страни, който показва, че първите двадесет места 
съобразно индекса на индивидуализъм се заемат от всички 
западни страни с изключение на Португалия, но плюс Израел. 
Цитира и други изследвания и анализи, които потвърждават 
преобладаващото присъствие на индивидуализма на Запад в 
сравнение с всички останали цивилизации. 12

Западната цивилизация в сравнение с другите големи 
цивилизации и особено на тези от Изтока, винаги е придавала, 
отбелязва и П. Бъргър, необикновена значимост на индивида – 
тенденция, водеща началото си в самите извори на европейската 
цивилизация. Първият е религиозният опит на израилтянството, 
който се състои в непрекъснато противодействие на индивида 
спрямо Бога (неслучайно Израел е сред първите двадесет 
индивидуалистични нации), а вторият е откриването на силата 
на разума в елинистичното преживяване на индивидуалната 
автономия, парадигмална илюстрация на която е Сократ. 13 
“Корените на индивидуалната автономия в западната култура 
предшестват дълго модерния капитализъм. Впоследствие този 
предмодерен “индивидуализъм” на западната култура е породил 
характерния “индивидуализъм”, свързан с капитализма.” 14 

Духът на индивидуализма има своите корени както в типа 
цивилизация, оформена на Запад, така и в типа религиозност, 
лежаща в основата на тази цивилизация. Неслучайно именно 
в областта на личната автономия се търсят основанията за 
индивидуализма, който е едно от съществените отличия на 
западната менталност от източната. 15 

Изследвания върху процеса на развитие на индивидуалната 
личност в Русия например показват, че тя започва в средите 
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на дворянството през 17 век и много бавно набира скорост, 
тъй като нито държавата, нито обществото поддържат или 
поощряват развитието на индивидуализма. Руската класическа 
литература оценява негативно индивидуализма за сметка на 
положителната оценка на всички форми на колективизъм и 
съборност. 16 

Благодарение на специфичната историческа съдба и на 
православието у нас индивидуализмът също не намира подхо-
дящ легитимационен контекст и дори се развива въпреки ярко 
изразения негативизм. Българското общество, по отношение 
на оценката си за индивидуализма, пребивава в състоянието 
на традиционност дълго след като започва развитието на капи-
тализма и дълго след като са създадени материалните предпос-
тавки за него. При това липсва легитимиращият и обуздаващ 
индивидуалния егоизъм религиозен контекст. Православието 
осъжда низките човешки страсти, но църквата не организира 
религията в стопански етос, лимитиращ и обуздаващ неогра-
ничения егоистичен нагон. Не е случаен фактът, че преходът от 
традиционно към модерно индустриално общество у нас раж-
да най-силните народопсихологични отрицания на индивиду-
ализма. Новата буржоазна класа не получава религиозно или 
морално осветени оправдания за своята икономическа дей-
ност и стопанско поведение, както това става в протестантска 
Европа. “Буржоа” става нарицателно за всички негативни ха-
рактеристики на стопанския манталитет. При това и българс-
кият преприемач, както западния си колега, е човек “направил 
сам себе си”. Едно сравнение между западноевропейския тип 
буржоа и българския еснаф, търговец, фабрикаджия показва 
поразително сходство в манталитета, характера и мотивация-
та на стопанската активност.

Репрезентативен за същностнатата историческа връзка 
между западния индивидуализъм и развитието на модерността 
и капитализма е манталитетът на буржоата с неговия пиетет към 
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рационалността, методизма, дисциплината, образованието, 
трудолюбието, пестеливостта. 17 

Индивидуализмът у нас се появява през Възраждането 
като душевност на дребния собственик – занаятчията, старите 
почтени търговци, обособилите се от задругата селяни 
едноличници и дребнособственическата интелигенция. 
Новите форми на стопанска и духовна дейност почиват 
върху частния интерес, личната инициатива, личните усилия 
и качества, изискват лична изобретателност, находчивост, 
съобразителност, стремеж към съвършенство, съревнование 
и напредък с неограничена перспектива, които тласкат 
човека да “напряга, развива и показва всичките си скрити 
физически и умствени сили”. 18 Българският предприемач от 
първо поколение също както западноевропейския е човек “без 
предистория”, по израза на Ив. Хаджийски, но той се гордее 
със себе си и съзнава цената си като човек с това, че сам, 
благодарение на личните си качества, е постигнал нещо. Той има 
самочувствието на човек с придобит, а не с наследствен статус, 
свикнал е да решава въпросите на своята професия и на своята 
участ сам и да получава почит и уважение за своите качества 
и личност. За Тодор Козаров, виден търговец от Сливен, Ив. 
Хаджийски пише – “За да стигне тази кариера, започвайки с 
четири магарешки петала, той се е опрял само на личните 
си качества: “Той имаше бистър ум, бърз и съобразителен. 
Смяташе чудесно. Помнеше хиляди имена на хора и беше 
голям физиономист. Беше красноречив, духовит, с отличен и 
смел говор. Имаше силна памет, която запази до старини.” 19

Поради петвековното чуждо господство и държавност, 
обаче, поставен в контекста на чуждородна и чуждоверска сре-
да, българинът оцелява, запазвайки чувството си за общност и 
колективност. Интегриращите и консолидиращи функции на 
етническата и верска общност се постигат чрез идеята за “ние”, 
противостояща на другите и отстояваща себе си като цяло, въз 
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основа не на статусни различия, а на равенство в рамките на 
“ние” спрямо другите. При тези обстоятелства всяка форма на 
индивидуализъм вече е претенция за промяна в статуса не в 
рамките на собствения социум, а на чуждия, който, пак по сте-
чение на обстоятелствата, не е свободно избиран като рефе-
рентен. Иначе казано, осъждането на индивидуализма у нас е 
колкото продукт на особеностите на архаичното общество, из-
точната традиция, православието и славянската широка душа, 
толкова и на тази историческа констелация, която прави леги-
тимните излази от традиционността морално осъдителни. 

От друга страна, поради закъснялата или догонващата 
модернизация първоначалното натрупване на капитала у нас 
все повече започва да се извършва чрез отприщване на най-
негативните мотивационни импулси за забогатяване – егоизъм, 
алчност, измама, корупция. Стремежът към самореализация 
започва да се превръща в стремеж към демонстрация на 
новия висок социален и имуществен статус. Показните форми 
на потребление и показният начин на живот се превръщат в 
средства за самоутвърждаване, стремежът към признание 
се изражда в самодоволство и глад за признание. Стоенето 
в църквата “до пангаря в тронове”, носенето на панталони и 
кундури, че и на галоши и шапки, стриженето на брадите и 
мустаците по определен начин, разликите в реда на причастието 
и местата в кафенето 20 – всички тези демонстрации на статуса 
подхранват негативизма и осъждането на индивидуализма.

Въпреки различията между Запада и Изтока, модернизаци-
ята, независимо дали става дума за първата, наричана още “ен-
догенна”, “западна” и “същинска” или втората, наричана “екзо-
генна”, “вторична” и “догонваща”, изисква рационалност, ини-
циативност, предприемчивост, отговорност, самодисциплина, 
висока трудова мотивация и други качества, които обикновено 
се свързват с развитието на индивидуалност и индивидуали-
зация. Там, където не намира индивидуализъм, го замества с 
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друг, равностоен, функционално еквивалентен модернизацио-
нен импулс. В Япония по времето на реставрацията Мейджи и 
у нас по времето на социализма модернизацията се извършва в 
рамките на колективистичен като цяло стопански етос, но мо-
дернизационните задачи се задават от национално отговорно 
правителство или от идеологията и те са, които стимулират и 
организират процесите на модернизация, създавайки същев-
ременно условия за стопанска инициатива. 

Трябва да се има предвид и фактът, че вторичната, догон-
ващата модернизация, макар и протичаща в колективистичен 
контекст, има своите анклави на индивидуализъм в лицето на 
елитите. Индивидуалистичната струя при този тип модерниза-
ция се внася от иницииращите я и като цел, и като процес ели-
ти, получили образованието и подготовката си на Запад или 
внесени оттам, както това става в Япония в епохата Мейджи 
и след Втората световна война, и у нас след Освобождението, 
или от Изток, но от страни по-напреднали в модернизацион-
ните процеси, както става у нас по времето на социализма.

Всъщност модерното общество развива една тенденция 
на индивидуализация, вградена в европейската култура, която 
не е равнозначна на индивидуализма, макар че може да го има 
като свой краен продукт под формата на пазарен индивидуа-
лизъм, изтъкване на Аза, атомизация. Разтвореният в социума 
традиционен индивид няма усещане за собствената си “несво-
бода”, чувство за несправедливост и за морална отговорност. 
Неговото поведение е нормативно задавано отвън чрез риту-
ала, обичая, традицията и е подчинено на съсловно-статусни 
изисквания. На него не му се налага да взема самостоятелни 
решения, да упражнява самоконтрол. Те му биват налагани от-
вън чрез система от ограничителни норми – забрани, наказа-
ния и предписания. Традиционният човек в своето ежедневие 
не се намира в състояние на разрешителен нормативен режим 
или по-скоро разрешеното е строго лимитирано по субект, 
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време и място. Една от първите стъпки по посока на индивиду-
ализацията е преминаването от забранителен към разрешите-
лен режим, и дори излизането извън рамките на разрешеното. 
Това е едновременно процес на нарушаване и отхвърляне на 
старите норми, и процес на нормотворчество, извършван и на 
равнището на социума, и на равнището на съзнанието. 

Нравствената регулация чрез обичая, обряда, традицията, 
опита на предишните поколения, колективните форми на 
дейност, забраните и наказанията и т. н., външна спрямо 
индивида по самата си природа, не изисква вътрешно 
осмисляне и приемане. Независимо дали му харесва или не 
(макар че като правило въпросът за личното отношение към 
нормите на обичая не бива проблематизиран от традиционния 
човек), той е длъжен да постъпва не просто по определен, а 
по определения начин, т. е. няма възможности за избор дори в 
рамките на нормата. В този смисъл нравственото съзнание на 
човека от традиционното общество, освен че е неавтономно, е 
и нерационализирано. Поведението не подлежи на рационално 
осмисляне, изборът не е рационална преценка на възможни 
алтернативи, а мотивацията на поведението е оскъдна, опира 
се главно на някакъв нормативен образец, на общоприет 
ценностен символ и не е резултат от детайлна преценка. 
Според А. И. Титаренко не само обредът, обичаят, простата 
забрана не изискват разгърната нравствена мотивация, но и 
по-развитите, “свободни” форми на регулация на нравствения 
избор на индивида обикновено не изискват такава мотивация, 
за която няма нито нужда, нито субективни възможности. 
“Ритуализираните стереотипи на поведение съдържали в себе 
си, разбира се, и ценностни ориентири, и изисквания към 
индивида, към неговия морален избор. Но те, като правило, 
почти са лишени от рационално-мотивационно обосноваване 
и просто се постулират като аксиологически самоочевидни. 
Някои от тях дотолкова се закрепват в обществената 
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психология, че не само не се обсъждат, но и даже не се осъзнават 
в практиката на реалното поведение.” 21 

Индивидуализацията предполага движение към все по-ра-
ционализирана, детайлно осмислена мотивация на поведение-
то. Неслучайно протестантството обръща внимание на рацио-
налните мотиви на стопанско поведение, на избора на по-доб-
рата, по-изгодната, по-печелившата от гледна точка на инди-
вида алтернатива. Възможността за рационален избор между 
множество варианти, непредопределени от някаква външна 
сила, изисква релевантност на личностните структури и с това 
самото действа по посока на индивидуализацията. Изборът се 
нуждае както от стимулираща, така и от оправдателно-защит-
на мотивация, тъй като, ако преди общността е заплащала за 
индивидуалните прегрешения, сега човек е принуден сам да 
заплаща за тях. Защитата на собствената личност чрез оправ-
даване на направения избор е съществен момент в процеса на 
индивидуализация. Впрочем, развитието на защитни механиз-
ми е признак за порастнало самочувствие на човека, за разви-
тие на чувство за лично отстоявано, а не общностно защитава-
но достойнство.

Изначално закрепен към съсловната принадлежност, чо-
векът на традиционното общество я преживява като индиви-
дуално качество, в рамките на което е невъзможен друг, освен 
предварително зададеният избор. В този смисъл процесът на 
индивидуализация е процес на отърсване от слятостта с общ-
ността и идентификацията с характеристиките на статуса, на 
постепенна еманципаципация от нормативната и движение 
към нормативноценностна регулация. Същевременно това 
е и процес на структуриране на индивидуалното нравствено 
съзнание като конструкт, относително независим от външна 
регламентация. На преден план излизат личните качества на 
индивида, които той реализира и отстоява в процеса на взе-
мане на решения и поемане на лична отговорност за тях. Вече 

Станка Христова



231

не общността като колективен субект на решения и поведение 
е носител на отговорност, а отделният индивид. Развитието 
на градовете, на занаятите и търговията, пазарът и “игрите на 
обмена” поставят човека в нови, непознати, нестандартни от 
гледна точка на предишното му общностно състояние ситуа-
ции. Той вече не само физически, но и нравствено е откъснат 
от традиционното си общностно обкръжение и започва да 
действа воден от собствените си представи за добро и зло, за 
правилно и неправилно, справедливо и несправедливо, докол-
кото тези нови реалности изискват, налагат и се постигат чрез 
личен морал. 

Систематизацията на нравствените изисквания се извър-
шва в рамките на индивидуалното нравствено съзнание чрез 
постепенна йерархизация на личните приоритети. Колектив-
ното, общото, общностното благо отстъпва на заден план. Ин-
дивидуалното поведение започва да има за ориентир личната 
полза, изгода и предпочитания. Отстояването на собствената 
автономия загърбва идеята за “подобаващото” в различните 
му измерения – и като социален статус и като индивидуално 
поведение. Статусът от наследствен става придобит, т. е. про-
дукт на лични постижения и на лична мотивация за постига-
нето му. Стопанската инициатива в този контекст е средство 
както към материален напредък, така и към лично постигаем 
статус, а рискът е материалната и моралната цена на успеха, 
задаваща параметрите на личната отговорност. Постигайки 
място в йерархията благодарение на лични усилия и качества, 
индивидуалиризащият се човек постепенно започва да осъз-
нава фактическото неравенство на съсловностатусната йерар-
хия. Принципът на “взаимната изгода” също провокира към 
осмисляне на необходимостта от равнопоставеност на тере-
на на пазара. Ражда се идеята за равенство на всички хора по 
природа, понятия като “чест”, “вярност”, преданост”, съсловни 
по своя характер, биват изместени от понятия като “честност”, 
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“почтеност”, “лоялност”, “дълг”, обозначаващи персонализира-
но отношение, лични качества и индивидуализирано нравст-
вено съзнание.

Движението на процеса на модернизация по посока 
от ранния към зрелия или късния капитализъм води до 
постепенна атомизация на индивида, до замяна на личните 
отношения с формализирани, до превръщането на градивния 
индивидуализъм в неограничавано “аз”, до надделяване 
на потока на радикалния индивидуализъм на безмерния 
в своите апетити човек. Както индивидуализмът, така и 
самият капитализъм губят своята морална легитимност, 
рационалността и ефективността престават да бъдат 
мотиватори на индивидуалното икономическо поведение, 
на преден план излизат неговите апокалиптични и 
антирационални аспекти.22 Всъщност нито индивидуализмът 
сам по себе си, нито рационалността сама по себе си стоят в 
началото на модерния капитализъм, а тяхната специфична 
връзка за определен период от време. В друго време и място 
други фактори, условия и обстоятелства могат, както показва 
опитът, да имат аналогичен ефект.

Културните противоречия на капитализма, за които пише 
Д. Бел, са резултат, наред с останалото, и на разкъсването на 
връзката между индивидуализма, индивидуализацията и 
рационалността. Имайки за своя предпоставка и стимулирайки 
индивидуализма, капитализмът обаче не може до безкрайност 
да атомизира индивида, да заменя личните с формализирани 
отношения. Неслучайно на един по-следващ етап 
бюрократичната организация и корпоративните структури, 
които сами по себе си изискват формализация и кодификация 
на отношенията, се нуждаят от общности, свързани в 
система от лоялности, от “човешки взаимоотношения”. 
Както отбелязва У. Бек в книгата си “Световното рисково 
общество” “...индивидуализацията е структурно понятие, 
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съотнесено с държавата на благоденствието; тя означава 
“институционализиран индивидуализъм”. 23 Това е такъв тип 
индивидуализъм, при който традиционната сигурност умира 
и бива заместена от правно санкциониран индивидуализъм 
за всички. Става дума за индивидуално осъществявани, но 
социално съгласувани действия на индивида. 
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винаги е вярвал (някой би подчертал – погрешно), че е резултат на 
генетична наследственост, или, както той би казал, на “потекло”. В 
резултат на това буржоата уважаваше ученето, докато аристократът 
го презираше (поне дотолкова, доколкото то беше “книжно науча-
ване”) Всъщност от самото начало буржоазията беше образована 
класа; аристокрацията, особено в осемнайсети век включваше много 
личности от най-благороден произход, гордеещи се с неграмотност-
та си (освен всичко друго те можеха да наемат слуга, който да чете и 
пише вместо тях...

Буржоата вярваше в добродетелта на работата за разлика от 
аристократичното идеализиране на (изтънченото) безделие. Бур-
жоата в различните страни се различаваше по начина си на пот-
ребление (в протестантските страни той клонеше към един стил на 
незабележимо харчене), но обобщено погледнато, преднамереното 
парадиране с богатство беше по-скоро аристократична, отколко-
то буржоазна черта. Буржоата наблягаше на личната отговорност 
(“съвест”, особено в протестантската ѝ форма), докато аристократът 
разчиташе на законите на “честта” – една много по-колективистич-
на представа. Дори би могло да се обобщи, че буржоазията създаде 
култура на съвестта в противовес на аристократичната култура на 
честта; следователно буржоазната култура беше индивидуалистична 
в сърцевината на нравствения си светоглед. Освен това буржоазията 
имаше слабост към “чист живот”, едновременно в буквален и в пре-
носен (нравствен) смисъл.”, Бъргър, П. Капиталистическата рево-
люция. Изд. “ЛиК”, С., 1998, с. 118-119
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Другият

Николай Михайлов*

Категоризирането на Другия е безспорно една от най-ин-
тересните, неочаквани и дори странни философски рефлек-
сии на 20 век. Може би корените на тези рефлексии могат да 
бъдат подирени още у Р. Декарт. Той недвусмислено свързва 
размишлението за Аза със съмнението в достатъчността на са-
мия Аз. Така обосноваването на Аза чрез Другия се превръща 
в озадачаващ предмет на философско-етическото внимание на 
миналия век. Нека да припомним, че феноменологическата ре-
дукция на Хусерл, херменевтическата ентелехия на М. Бубер 
придават хоризонт на осмислянето на Другия, който достига 
дори до експериментално-опитната интуиция на психоанали-
тиците. Така според знаменитата формула на Лакан, опитващ 
се да синтезира психоаналитическото и гносеологическото 
тълкуване на Другия, отново се показва проблема за Другия. 
Дори структуристките направления, водени от Мишел Фуко, и 
обявяващи открито “смъртта на човека”, не успяха да избегнат 
проблема за Другия, защото Другостта и Другия, даже за линг-
вистичните структуралисти се оказа проблем на комуникаци-
ята, на езиковото общуване.

Двайсти век също показа, че човек е повече от самия себе 
си, доколкото има отношение към самия себе си. Дори “бити-
ето на човека”, ако приемем този старомоден термин, е битие в 
света и извън света. Но тъкмо затова по-коректно е да говорим 
за “Ние-субекта”. Защото всяко Аз е сложно субординирано 

* Старши научен сътрудник, д-р, ИФИ-БАН
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със Ние и следователно предполага наличието на Другия. Вза-
имоотношението между Аз и Другия наистина се превръща в 
драматичния проблем на философската етика на 20-ти век. Аз 
дори няма да диря социалните аргументи, расистките позиви 
и резултатите на холокоста. Академичната етика дава убеди-
телни примери за развитието на проблема на Другия. Според 
Е. Муние основното отношение между Аз и Другия е любовта. 
Жан Пол Саратър обратно – настоява, че срещата между Аз и 
Другия е изначално враждебна. Мартин Бубер, посветил фи-
лософските си усилия на диалога между Аз и Другия, определя 
срещата им като режим на познавателна и духовна събитий-
ност на човека. Както и да осмисляме тази събитийност – дали 
като зависимост от съперника, като подчиненост на Бога или 
като отсъствие на Бога – Другият при всички случаи е вече 
същностно условие за социално и индивидуално самоопреде-
ление.

Екзистенциалната и персоналистична концепция на Ема-
нюел Левинас като че ли е едно от най-ярките доказателства 
за смисъла на Другостта и Другия във философската етика 
на 20-ти век. Според Е. Левинас самоидентификацията на Аз 
е изначално детавтологична. Като пребивава в себе си, Аз не 
може да не знае, че не се явява в неговото местопребиваване. 
Но колкото по-скоро Аз знае в каква степен е достъпно за него 
това знание, той се “отваря”, “включва” в своето пребиваване 
и съществуване на Другия. Така Аз е отворен към Друтия и 
Другостта. Това е смисълът на екстензивно идентификацион-
на опозиция. Условността на Другия според Левинас винаги 
съдържа философската проективност на “абсолютния Друг”. 
Последният е радикално различен към всяка вече достигната 
идентичност. Човек присъства в света на основата на посто-
янно идентифициращо противоречие. Или, с други дими, Ние 
или Аз сме Този, Тези и Онзи, Онези. Тази означена от Левинас 
опозиция обаче не е автономна тоталност, а функция на един-
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ната универсална интерсубективност. Нейната основна ос е 
отношението Аз и Другия. Тази основна ос Е. Левинас разбира 
както в метафизически, така и в социално-антропологически и 
емоционално-личностен аспект.

Човек опосредява отношението Аз и Другия с помощта на 
езика. И все пак по отношение на абсолютния Друг комуника-
цията не е въпрос на езиков опит, а на паравербален опит. Дру-
гият, като различен от мен, стимулира самобитността на моята 
собствена идентификация. Радикален мислител на Другостта, 
Е. Левинас развива своите идеи не толкова върху дескрипции-
те на разума, колкото върху първичността на желанието, чув-
ството и самобитността. Това е основаването на абсолютната 
Другост. Според Левинас това желание е непосредственото 
приобщаване, свидетелстващо за приоритета на Другия. То-
гава се появява асиметрия с нейните два аспекта. Другият, от 
една страна, е личност, “индивидуалното нещо”, недоразбрано, 
страдащо, а, от друга страна, носещо първоначалната несводи-
мост. Стремежът към Другия не е щастливо усилие или дори 
инициатива, а по-скоро отговор. Разбирането на източника на 
този отговор и усилие към Другия е движение, е начин да се 
излезе от самия себе си. Тази асиметрична релация задължи-
телно води всеки един от нас до оригиналния и неповторим 
опит в морала и в живота.

Етическата релация, следователно, е всеобща релация с 
Другия и на всичките Други. Ако първата дума на общуването 
е “Ето ме тук”, Другият и Другите определят езиковия опит на 
справедливостта, на мъдростта, на желанието. Само по този 
път може да разберем защо Левинас нарича етиката “първа фи-
лософия”. Тъкмо етиката показва желанието на интелигибел-
ността, на духа на философията. Логиката за примата на Дру-
гия, оригиналността на мисълта – това е събитието, разкри-
ването, безсъницата, въпросът, постоянната херменевтичност. 
Следователно, етиката като “първа философия” е бдителността 
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да се достигне Другия. Е. Левинас авторитизира мисълта за аб-
солютната трансцедентност на Бога. Но това не е нито обекта, 
нито сюжета, а третата личност, участваща в диалога. Други-
ят е следата, която ни води към безкрая. А безкраят е “близко 
присъстващ” не толкова в настоящето, защото последното е 
постоянно преодолявано. Ние пребиваваме тук и отвъд абсо-
лютния Друг, но тогава това е етика без морализъм. Другият 
разкъсва връзката на последователността, като постоянно на-
помня, че Аз-а пребивава във времето, водещо към последната 
истина. Защото съдът на историята винаги заседава по-късно, 
като че ли по-често е несправедлив.

Еманюел Левинас показва, че отношението към Другия ос-
порва възприемането на Аза като център, като уникален опит. 
Азът тогава се превръща в интерпретация, премахваща края 
на субективния и трансценденталния смисъл.

И 20-ти век доказа, че човекът и обществото съществуват в 
пространството на знанието и властта. Самоидентификацията 
на индивида и обществото чрез знанието и властта показват 
преди всичко комуникативно-поведенческата модалност. За 
етиката изводът много вероятно е следният: знаещият себе си 
знае себе си чрез Другия. Тогава взаимоотношението между Аз 
и Другите е конфликт и диалог едновременно.

Николай Михайлов
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Екзистенциална вина и смърт

Валери Личев* 

Между смъртта на близък човек и вината съществува 
връзка, която е била забелязана и проблематизирана още в 
най-дълбока древност, далеч преди появата на философията, 
правото или на психоанализата. Например в старогръцкия 
епос “Илиада” егоизмът на Ахил довежда до смъртта на при-
ятеля му Патрокъл. В това се състои неговата трагична вина. 
Истинското му провинение обаче е пред боговете. Той нару-
шава свещените закони и отредената на човека мяра, за което 
естествено бива наказан (Ярхо, 1984:128). 

Характерно за тези архаични възгледи е, че всеки човек 
има своя съдба (moira), поради което не съществува същ-
ностна връзка между начина му на живот и деня, в който ще 
настъпи смъртта му. Единственото изключение в тази насока 
е пренебрежителното или обидно отношение към боговете 
(пак там:148-149). На тази основа може да каже, че за древни-
те гърци не съществува връзка между екзистенциалната вина 
и смъртта, доколкото те не са познавали ситуациите на избор 
между различни възможности, както и съпровождащите го 
дилеми и конфликти.

Все още липсва цялостно и пълно изследване на вината, 
което подобно на психо– и социогенетичните изследвания на 
Н. Елиас (върху цивилизационния процес и върху съпровож-
дащото го обуздаване на афектите и повдигане на границата на 
срама) да разкрие не само психологичните ѝ измерения, но и 
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нейната културно-историческа обусловеност. Може да се каже, 
че прогресивното засилването на ролята на този феномен в со-
циалното битие на човека е свързано с възникването на бур-
жоазното общество и с налагането на стоково-паричните от-
ношения. В резултат на това се стига до отделяне на частната 
от публичната сфера, формира се “малкото кръвосмесително 
семейство” (Фуко) и се засилват репресията и контролът върху 
нагоните и афектите (Елиас 1999, 2000). На тази основа възник-
ват предпоставките за избуяването на многобройни невротич-
ни заболявания (неврози и психоневрози според терминологи-
ята на Фройд), които ще се превърнат в обект на изследвания 
и лечение от представителите на различни психотерапевтични 
школи през ХХ в. В тази връзка ще се открие, че невротичната 
вина е един от многобройните нежелани резултати на цивили-
зационния процес, продукт от агресивното действие на един 
интериоризиран, безличен и безсъзнателен авторитет, който 
Фройд нарича във втората си топика Свръх-Аз.

Съществува и друга възможност за теоретично интерп-
ретиране на вината, тъй като психоаналитичните обяснения 
свързват това чувство с престъпването – въображаемо или 
действително – на наложените отвън посредством възпитани-
ето правила и норми. Този тип вина е свързан с конкретното 
битие на личността и с проектите, чрез които то се осъщест-
вява. Заслугата за обръщането на вниманието върху този неин 
аспект принадлежи на френския философ Ж.-П. Сартр. За 
да станат възможни неговите анализи е необходимо обаче да 
бъде осъществен съществен поврат в стила на философстване, 
който да преодолее свързаното с класическата традиция мета-
физическо разбиране за субекта, т. е. то не би било възможно 
без феноменологията на Е. Хусерл, както и на противоречиво-
то доразвиване на неговите възгледи и идеи от М. Шелер и М. 
Хайдегер. 
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Според Сартр човек винаги е виновен, доколкото като Би-
тие-за-Себе-си е отнесен към някакви свои бъдещи възмож-
ности, между които трябва да избира и които трябва да реа-
лизира чрез своята дейност. Избирайки обаче една от своите 
възможности, той пренебрегва останалите и така става вино-
вен пред себе си. За разлика от невротичната, тази вина е неот-
менима характеристика на битието на човешката реалност и в 
никакъв случай не може да бъде разглеждана като продукт на 
агресивното действие на един безличен Авторитет, какъвто е 
Свръх-Азът, налагащ хегемонията си над слабия Аз на невро-
тиците.

Екзистенциалната вина разкрива уникалността на същес-
твуването, а не подчинението му на абстрактните и винаги 
конвенционални норми, забрани и императиви, чието прес-
тъпване води до освобождаване на автоагресията. За да стане 
възможна нейната интерпретация, е необходимо метафизич-
ните спекулации за субекта да бъдат изместени от онтологич-
ните анализи на човешкото битие. В този смисъл тя е неделимо 
свързана с времето и с крайността на човешкото съществува-
не. Белег за плодотворността на възгледите на Ж.-П. Сартр е, 
че неговите разбирания за вината оказват впоследствие силно 
влияние върху развитието на възгледите на различни екзис-
тенциално ориентирани психотерапевти като Р. Мей, Р. Леинг, 
Д. Купър и др, които отричат преувеличеното значение, отда-
вано от класическата психоанализа на Едиповия комплекс и на 
неговото изтласкване по време на фалическия стадий на детс-
кото сексуално развитие.

Екзистенциалната вина е свързана с автентичността на чо-
вешкото съществуване. Така например, според анализите на 
Сартр Бодлер е избрал да се чувства виновен и през целия си 
живот е правил всичко възможно, за да обоснове правилността 
на своя избор. В действителност истинската вина, от която се е 
опитвал да избяга, е била неискреността му (Сартр 1994: 54). 
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По този начин великият поет се е затворил в порочния кръг на 
хеавтонтиморуменоса (самонаказващия се), ако можем да из-
ползваме заглавието на едно от стихотворенията му в “Цветя 
на злото”, т. е. превърнал се в палач и жертва на самия себе си 
(Бодлер 1993: 74).

Доколкото човешкото съществуване е крайно, екзистенци-
алната вина е свързана не само с истината за битието, но и със 
смъртта. Истината според Сартр е история, разбулване, темпо-
рализация на битието, а не сбор от универсални и абстрактни 
логически истини, които ще надживеят човека. Главната греш-
ката на човека е, че той предпочита в стремежа си към вечност-
та мъртвите пред живите истини. Това обаче го е довело до 
създаването на една теория за истината, която всъщност е те-
ория за смъртта (Сартр 1998: 24). В действителност истината 
се явява единствено при свободните проекти, тъй като всяко 
свободно поведение е “разкриващо-разбулващо”. От тази глед-
на точка незнанието снема от себе си отговорността, т. е. то 
оспорва, че верифицирането е мисия на човешката реалност 
(Сартр 1998: 45-46). 

Страхът от истината е страх от свободата и се изразява в 
бягство и в нежелание за обвързване с отговорности. Ако обаче 
човек се възприеме като “битие, захвърлено в отговорността”, 
той ще може свободно да решава за това, какъв да бъде смисъ-
лът на битието за него и извън него. Тогава той нито ще изпит-
ва угризения и съжаления за това, което е направил от себе си, 
нито ще търси извинения и оправдания за постигнатото, а ще 
бъде свобода, разкриваща изцяло себе си. За съжаление обаче 
през по-голямата част от времето си ние предпочитаме да се 
самозаблуждаваме, вместо да изберем да бъдем самите себе си 
(Сартр 1999: 510).

Отказът ни да познаваме засяга много широк периметър 
от реалността. По повод изневярата Сартр пише: ”ако мога да 
издържа чак до смъртта си, без да верифицирам верността на 
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моята съпруга, аз съм спасен, защото премахването на разбул-
ващото-съществуващо на тази невярност отнема всякакъв чо-
вешки смисъл на проблема (Сартр 1998: 48).” Фактът на невер-
ността ще съхрани своето битие, но той вече ще попадне извън 
човешкото измерение на битието, т. е. ще се превърне в битие, 
несъществуващо вече за никое-за-себе-си. По този начин оба-
че съпругът, отказващ да научи истината за своята невярна 
съпруга, за да си спести дискомфорта, който биха могли да му 
донесат нелицеприятните факти, става виновен пред себе си, т. 
е. скрива се в незнанието и доколкото престава да бъде в опре-
делени аспекти разбулващо битие, се лишава от свободата си.

Друг вариант за бягство от истината и от автентичността 
на съществуването е забравата. Тя обаче се родее със смърт-
та и представлява вид убийство. Както подчертава Сартр: “да 
забравиш, това значи да погребеш”. Тази позиция обаче води до 
пасивност, крайната форма на която е смъртта. В резултат на 
това се стига до “разбулването на едно по-малко битие от една 
по-малка субективност”, ограничила своята свобода и битие 
(Сартр 1998: 48-53).

Единственото събитие, което може да легитимира незна-
нието ни, е собствената ни смърт. Тя е познаваема за другите, 
но не и за нас самите и представлява гранична ситуация, об-
ратната страна на собствените ни избори. Според Сартр уми-
рането не е най-присъщата ни възможност, а напротив, отри-
цание на всичките ни възможности, което винаги е възможно 
и ги надхвърля. Смъртта не придава смисъл на живота, а го 
лишава от всяко значение. Противно на Хайдегер, френският 
екзистенциалист счита, че смъртта е случаен факт, както и 
раждането, и нейният смисъл е поверен на другите, които ще 
ни надживеят. Поради тази причина тя по никакъв начин не 
би могла да бъде онтологична структура на битието-за-себе-
си. “Именно другият е този, който е смъртен в своето битие… 
Смъртността изразява настоящето битие, което аз съм за-
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другия; смъртността представлява бъдещия смисъл за дру-
гия на моето настоящо за-себе-си. (Сартр 1999: 495).” С други 
думи крайността на човешкото битие може да бъде осмислена 
единствено в един интерсубективен план.

Според Сартр първите опити за осмислянето на смъртта 
на идеалистична основа са осъществени не от философи, а 
от поети като Р. Рилке и А. Малро. Те индивидуализират не-
избежния край на човешкото съществуване като му придават 
личностна обагреност и по този начин отнемат нечовешкия му 
характер. По-късно Хайдегер е придал философска форма на 
тези опити за хуманизиране на човешката обреченост чрез въ-
веждането на понятието “битие-към-смъртта”. Доколкото чо-
вешката реалност (Dasein) има проективен характер, тя може 
да нахвърли и своя проект към смъртта. Така тя ще реализира 
своята свобода-за-смъртта и ще се конституира посредством 
свободния си избор като крайност. Това означава, че смъртта 
посредством нейната интериоризация престава да бъде при-
видна граница на свободата, а насочването към нея позволява 
на човешката реалност да се откъсне от баналността на всекид-
невното съществуване и да открие своята автентичност (Сартр 
1999: 474-475).

Рилке и Малро обаче не са единствените автори, които със 
своите художествени идеи изпреварват философските анализи 
на крайността на човешкото съществуване и на вписването на 
неговия край в битието на онези, които ще надживеят почи-
налия. Както посочва Х.-Г. Гадамер, съществуват множество 
примери, показващи, че хората на словото, благодарение на 
своя усет към човешката душа, развиват в художествена фор-
ма редица мисли, които по-късно кристализират в научни или 
философски понятия. 

Един от тези автори е австрийския лекар и писател А. 
Шницлер. В редица свои разкази и новели той изследва под 
различни ъгли една и съща тема: смъртта на любимия човек 
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и значението, което придобива тя за надживелия го партньор 
след фаталното приключване на връзката им. Характерно за 
тези текстове е, че в тях доминира вертикалното над хоризон-
талното измерение, т. е. акцентът е положен върху разгръща-
нето на смисъла, а не върху интригата, свързана с разказа за 
една хронологически подредена поредица от събития (Ц. То-
доров 2004: 101). 

Като човек, имащ конкретен практически медицински 
опит, същевременно съвременник и сънародник на Фройд, 
Шницлер умело успява да разкрие философската страна на 
разглежданите от него проблеми, елиминирайки или по-скоро 
поставяйки в скоби в традиционния, феноменологичен сми-
съл на думата, възможността за техните социологически, пси-
хологически, икономически или юридически интерпретации 
или обяснения. Така той навлиза в техните екзистенциални 
измерения.

Най-често в разказите на австрийския писател става дума 
за смъртта на единия от двамата любовници, която изправя 
живия пред една на пръв поглед несъществена дилема: дали 
да разкрие или не своето прегрешение пред третия участник 
в любовния триъгълник. Въпросът за нравствения аспект на 
изневярата умишлено е подминат от Шницлер. Поради тази 
причина той не ни разказва нищо за тайния живот на любов-
ниците, както и не ни уведомява за това, по какъв начин ще се 
развият нещата след като останалият жив партньор вземе свое-
то решение за това дали да прикрие или да разкрие истината за 
своята изневяра. След като изборът е взет, разказът приключ-
ва и на читателя бива предоставена свободата да реконструира 
последиците и противоречията, с които е свързано вземането 
на решение от героя. По този начин – при липсата на достатъч-
но събитийност и обяснения – читателят сам бива изправен 
или въвлечен в екзистенциално-моралната проблематика.
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Оттук става ясно защо Шницлер заскобява въпроса за 
психичния детерминизъм, един от основните постулати на 
класическата психоанализа (Бренър 1993: 15). Към разкрива-
нето на истината за тайната си любовна връзка останалият 
жив любовник не е тласкан от някакво несъзнавано чувство 
на вина, което хипотетично бихме могли да си представим, че 
се е усилило у него в резултат на скърбенето по повод на вне-
запната кончина на партньора му (Кюблър-Рос 1996: 118), нито 
пък под влиянието на някаква външна причина или очаква-
на изгода. Напротив, по този начин той само би си навредил, 
а същевременно би накърнил и репутацията на починалия в 
традиционния, морален смисъл на думата.

Именно тук се разкриват спецификата на екзистенциална-
та вина. Защото мъртвият не може да говори. Разкриването 
на истината за неговото битие остава зависимо от човека, кой-
то е бил най-близо до него, поне в емоционален план. Живият 
любовник трябва да реши дали да я оповести с всички непри-
ятности, които може да си навлече или да я прикрие от загри-
женост за собствената си репутация или спокойствие. В този 
смисъл той е отговорен пред мъртвеца, но тази отговорност не 
е продиктувана от никакви морални авторитети. Не съществу-
ва никаква външна инстанция, която да го задължи да поеме 
тази отговорност. Напротив, така той само ще си навлече сан-
кции от страна на авторитетите. 

Оказва се обаче, че дилемите, с които се сблъскват геро-
ите на Шницлер, не са толкова прости, тъй като бягството от 
отговорност към починалия усилва тяхната екзистенциална 
вина. Например, в разказа “Раздяла” главният герой не се ре-
шава да разкрие тайната си връзка пред опечаления съпруг на 
починалата си любовница, но се натъква на нейната усмивка, 
която сякаш го призовава да разкрие истината, за да отстра-
ни комичността на ситуацията и да остане завинаги близо до 
нея. Героят обаче не откликва на мълчаливо отправения към 
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него зов и напуска бързо и засрамен къщата. Когато излиза на 
улицата у него обаче се засилва усещането, че е преследван от 
мъртвата стопанка на дома, в който е бил и той започва да бяга 
(Шницлер 1912: 54). В действителност обаче онова, от което 
побягва, се крие в самия него – вината, че е предал любимата 
си и че се е отрекъл от нея.

Съвършено различен е изборът, който прави главната ге-
роиня в разказа “Смъртта е мълчалива”. След един трагичен 
инцидент, в който загива любовникът ѝ, тя се прибира у дома, 
заличавайки умело всички следи, които биха могли да я уличат 
в греховна връзка. Срещайки в огледалото учудения поглед на 
мъжа си (понякога казват, че огледалото не лъже, но в случая 
то е използвано от автора като семиотичен похват, маркиращ 
момента на налагане на маска, опосредстван от саморефлекси-
ята и погледа на другия), тя успява временно да се прикрие зад 
престореното весело поведение, но не за дълго. Оказва се, че 
мъртвецът, който не би могъл да я уличи в лъжа и да ѝ отмъс-
ти за това, че го е изоставила, неусетно я принуждава да заго-
вори на глас. Думите, които произнася героинята, са следните: 
“Смъртта е мълчалива (Шницлер 1918: 37).” След като вече ги е 
изрекла, тя решава да разкрие цялата истина пред съпруга си.

Същата тема е развита от Шницлер в редица други негови 
разкази: “Смъртта на ергена”, “Габриел”, “Дневникът на Реде-
гонда”, “Бягство в мрак” и др. (при четенето на подобни кратки 
текстове човек няма време да забрави, че става дума за “ли-
тература”, а не за “живот” (Ц. Тодоров 2004: 90), т. е. читате-
лят трябва да бъде увлечен не от интригата, а от дилемите на 
екзистенциалния избор). За да бъдат разгърнати всички изме-
рения на проблема, писателят го разглежда през призмата на 
самоубийството, предстоящата и очакваната смърт, скорошна-
та или отдавнашната загубата на близък човек, прикриването 
или разкриването на изневярата, проблемите, които поражда 
запазването на тайната, ролята на писаното слово или дадена-
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та дума по отношение на продължаването или прекратяването 
на чужд живот и т. н. Във всички тези сюжети Шницлер акцен-
тира върху един важен момент – за разлика от моралната или 
юридическа вина от екзистенциалната вина човек не може да 
избяга по друг начин, освен като се отрече от истината на сво-
ето битие – или от това на близкия друг, с когото е бил свързан 
и който вече е лишен от възможността да я разкрие сам. 
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Дух, форма и съдържание на: 
народните празници, нрави  
и обичаи

Димитър Станков*

През епохата на Възраждането няколко са основните гра-
дива на културно-исдторическото ни наследство. Първенству-
ваща роля измежду тях принадлежи на българските народни 
традиции, предавани от поколение на поколение. Те представ-
ляват духовната обнова и морална основа на нашето възражда-
не, които пренасят през вековете: старата черковно-славянска 
писменост, християнския конвенционален морал и патриар-
хално-задругарска нравственост. След падането на България 
под османско владичество, тези традиции на етоса са един-
ствената преграда срещу всички и всякакви асимилаторски 
попълзновения, благодарение на които се запазват българския 
род и народ, основите и устоите на българщината. Възражда-
нето бележи тяхното съживяване и разцвет.

Нашите празници, нрави и обичаи са били и са противо-
ядие на всички опити за унификация, нивелация и дори за аси-
милация на всичко българско – родно и народно, доколкото 
включват в себе си не само естетически, религиозни, но и не-
преходни нравствено-културни ценности, вплетени многооб-
разно и живописно в живата тъкан на колоритния и самобитен 
начин на живот, дейност, общуване и общежитие на българ-
ския народ. Тъкмо те съставляват феноменологията на патри-
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архалния ни морал, взет във формите и лицата на емпириче-
ската задругарска нравственост. Те “говорят” за изконните 
нравствени начала, ценности и устои на народността. Същите 
са израз на психологията на нашия народ, като въплъщение 
на неговия нравствен дух и морална душевност. Те са “носи-
тели” на неговата родова памет, на неговата колективна душа 
и православно-християнския дух. Те, в качеството и ролята 
си на основни елементи на етоса предават не само моралния 
код на рода ни, но и корените на българщината. В тях ние сре-
щаме моралната сила на поколенията от миналото, която сме 
длъжни да предадем като един от свещените завети на поко-
ленията, които идват от бъдното след нас. Затова Овидий ги 
нарича метафорично “река”. И наистина, те образуват онази 
безкрайна и вечна река от социални установки, навици и при-
вички, архетипи, етно-културни стереотипи и образци на ма-
совото поведение. Те дават живот на естетически, религиозни 
и нравствени ценности. Така тази “река”, която преминава през 
вековете и хвърля мост между поколенията, ни дава чувството 
за обща национална съдба и подхранва духа на българщината.

Етическият анализ разкрива пет основни измерения на 
нравствената култура на българския народ.

Първото основно измерение се отнася до същността на праз-
ниците в народния календар[1]. Празниците, заедно с вплете-
ните в тях нрави и обичаи, бележат сакралното време на рода, 
етноса, народността, народа. Митичното райско време, “злат-
ният век” на предците ни се възвръща, макар и за кратко вре-
ме. При празниците естественият ред на нещата е преобърнат, 
за да се пренесем сякаш с “машината на времето” в митичното 
време на раждането на рода, на първородството. Те освещават 
сакралният акт на творението или сътворението: раждането 
на рода, племето, етноса, народността или народа, ознамену-
вайки съдбовни и съдбоносни за него дати и събития, които 
се превръщат в календарни празаници. Например, намирането 
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на “Обетованата земя” на племето, която става негова праро-
дина, а също така и приемането на “скрижалите на вярата”. В 
този смисъл “земята Карвунска” или “Онгълът” представлява 
“пъпът, “центърът” на света[2]. С него се поставя началото ни 
като народност, народ и държава, в качеството си на законни 
наследници на “Велика България” на хан Кубрат. Така по-късно 
Плиска, като столица на България и българите, става “медно-
то гумно” или нашият бащин дом, бащино огнище, тържище 
и пепелище[3]. В началото “скрижалите на вярата”, свързани с 
пантеона на тракийските (Дионис Загрей, Залмоксис, Орфей и 
Евридика) и славянските (Перун, Даждбог, Борей, Сварог) бо-
гове. Но това е нашият езически, или “стар завет”, който след 
това се сменя насилствено от “новият завет” и морален кодекс 
с приемането на християнството, с покръстването ни. 

В това отношение голям интерес буди фактът, че засели-
лите се на Балканите прабългарски племена на хан Аспарух, 
които образуват новата българска държава (681 г.) си служели 
със свой много точен календар, който може би е предходник 
на китайския, състоял се от поредни времеви цикли[4]. Все-
ки отделен цикъл носел името на тотемно животно: елен, орел, 
змей, кон, куче и т. н. Така още преди идването си в Добруд-
жа, Мизия и Тракия, прабългарите си служели с един от най-
древните и най-съвършени календари. Летоброенето се извъ-
ршвало не само по години, но и по т. нар. циклична система, в 
която празниците са йерархизирани с основен кръг от 60 годи-
ни. В него има пет цикъла по 12 години. Всяка година на този 
цикъл носел името на тотемно (сакрално) животно, а месеците 
са означени с числителни редни. Всяка година започвала на 1 
октомври и свършвала на 30 септември, като имала 12 месеца. 
Имената им са били следните: октомври (тешрин–ел-еввел), 
ноември (тешрин-ел-сани), декември (кануи-ен-еввел), януари 
(кануи-ел-сани), февруари (шабат), март (адар), април (низан), 
май (айяр), юни (хазиран), юли (тамуз), август (аб) и септември 
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(ейдул). По такъв начин календарът на древните балгари е бил 
в много добро съответствие с годишните сезони. Нещо повече 
“прабългарският календар” е не само леточислена традиция, 
но и отражение на светогледа на създателите им, на техния 
модел за света[5]. Затова той е символичен израз на определен 
катехизис на вярата, изразяващ митологията и метафизиката, 
онтологията и гносеологията, етиката и религията, морала и 
вярата на българите.

Всъщност в народния календар тържествуват празничния 
свят и живот. В недалечното ни минало, непосредствено преди 
и след Освобождението, в него били включени над 150 праз-
ници. Те са изпълнени не само с езически нрави и обичаи, но и 
с православно-християнски обреди и ритуали, израз на твор-
ческия синтез и симбиоза между паганическото (профанното) 
със свещеното, християнско духовно-нравственото начало. 
Двете начала се намират в дуалитет, в една сплав, в синктре-
тична слятост още от времето на покръстването ни до днес. 
Този синкретизъм, доколкото е осъществен, се оказва твърде 
плодотворен, тъй като придава жизнена пълнота на славяно-
българската обредност. За съжаление, той не е реализиран 
докрай. Изглежда, българинът си остава наполовина езич-
ник, наполовина – християнин, на него не му достига дълбока 
нравствено-религиозна култура на ума и разума, на душата и 
сърцето.

Празниците са своего рода отдушници на преживяванията 
на народното сърце и народната душа. Те са своеобразно трие-
динство на житейската драма на обикновените хора от народа, 
но празнично украсена. Мистерията на празниците се корени 
в драмата на човешкия живот. Светът се психологизира, като 
става съдържание на нашето съзнание чрез празниците, чрез 
“безсъзнателната драма” на душата, драма, която посредством 
проекции е отражение на естествените явления в човешкото 
съзнание[6]. В този смисъл важна особеност на празниците е 
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тяхната проективно-разтоварваща или катарзисна функция, 
която придава смисъл на народния живот с неговите трагедии 
и комедии. С особената си задушевна и топла, тържествено-
приповдигната и игрова емоционално-психическа атмосфера, 
празниците заедно със съответните нрави и обичаи, са свое-
образни катарзисно-разтоварващи фактори, които снижават 
степента на психично напрежение, натоварване, стрес и дис-
трес. Те “разтоварват” психиката от натиска на всекидневните 
грижи и притеснения, като освобождават сърцето и душата от 
гнетящите ги негативни емоции, чувства, страсти, предубеж-
дения, страдания и терзания. Заедно с това те зареждат човека 
с радостни чувства, настроения и преживявания. Те са сърце-
вината на човешката комедия на нравите.

Народният календар показва непомръкващото ни праз-
нично лице, което не е никак старо, повяхнало, грозно, анти-
патично и безобразно. Празничното лице на българщината 
привилича с нравственото си очарование, прелест и красота 
на славяно-българските ни православно-християнски нрави и 
обичаи, обреди и ритуали. Народните празници са образци на 
красота и доброта, на нравственост и човечност.

Второ основно измерение. Става дума за нравите и оби-
чаите като своего рода архетипи на родовата памет, на ко-
лективната народна душа и православно-християнския дух. 
Историческите и етнографски данни свидетелстват за това, че 
възпроизводството на всеки етнос се осъществява не само чрез 
демографския прираст, но и чрез формите и лицата на общия 
психически живот, които изграждат фундамента на народоп-
сихологията. Сред тях централно място и роля заемат: празни-
ците, нравите и обичаите, обредите и ритуалите.

Изглежда, нравствеността се е породила като вид духовно 
производство не толкова чрез логическите форми на мисълта, 
а чрез едни или други правила, норми, категорически импера-
тиви, стереотипи, еталони, шаблони, модели или образци на 
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поведение. Нравите и обичаите задават генезиса на народопси-
хологията, като изразяват ярко и живо: родовата памет, колек-
тивната народна душа и родов дух; бита и душевноста; нрав-
ствените сили и устои, добродетели и достойнства на всеки, 
включително и на българския народ. “Аз считам – пише Вунд 
– за истинско предверие на етиката – психологията на народи-
те, която между впрочем е длъжна да изследва историята на 
нравите и нравствените представи, от гледна точка на психо-
логията”[7]. “Ние говорим – продължава той – за исторически 
възникнали продукти на духовния живот: език, митологични 
представи, нрави... По силата на зависимостта на тези про-
дукти от общуването на хората един с друг и при това в част-
ност на национална почва, цялата тази сфера носи названието 
психология на народите”[8]. Според Вунд, родовото психично 
развитие лежи в основата на нравствения живот на един или 
друг народ.

Нашето културно-историческо развитие и нравствено на-
следство, общо взето, следва приемствените идеи на българ-
ския род и народ, неговите самобитни нрави и обичаи, обре-
ди и ритуали. Те разкриват преди всичко екзистенциалното 
единство на българския народ. Впрочем още Хердер твърди, 
че човек може да се реализира само като член на даден етнос, 
народност или народ. Според него, тази общност е генетич-
но и лингвистично определена, тъй като притежава свой език, 
своя родова памет, колективна душа и родов дух. Съвсем не 
случайно Фихте убеждава немците, че те са “народ” в месиан-
ския смисъл на тая дума. Хегел пък лансира идеята, че именно 
“народният дух” на германското племе, е висшата точка в раз-
витието на “световния разум”. Създателите на немската наро-
допсихология Лазарус и Щайнтал говорят, че именно “народ-
ният дух” на германското племе е висшата точка в развитието 
на “световния разум”. Създателите на немската народопсихо-
логия Лазарус и Щайнтал говорят за силата на “народния дух”. 
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Няма никакво съмнение, че етносът, респ. народността или 
народът се проявяват като транцендентална културно-истори-
ческа личност: със свой дух, душа и сърце, със свое лице и са-
моличност. Нравите и обичаите в най-дълбоките си ипостазни 
пластове са атрибути на народния дух и народна душа. Те под-
хранват съзнанието и самосъзнанието ни за общност, която се 
основава на родовата памет, колективната българска душа и 
родово чувство. Налице е общо световъзприятие, обща воля и 
общо родово чувство, съзнание и самосъзнание за етническа, 
верска, народна и национална принадлежност и идентичност.

“Историята е учителка на живота” на народите. Тази мисъл 
на Цицерон синтезира “всички културно-исторически упова-
ния” на “родителите” спрямо “децата” или “чадата”. В какво се 
заключава смисълът на човешкия живот, ако паметта за наши-
те предци през изминалите векове не свързва настоящето с бъ-
дещето[9]. Ние, българите, имаме славното минало на нашите 
предци, с бляскаво държавно и културно строителство, но изпъ-
лнено с много превратности и трагични перипетии, с възходи и 
падения. Хилядолетната ни история свидетелства, че сме имали 
културно величие, като народ и “държава на духа”[10].

Ние, българите, не по-малко от русите, ако перафразираме 
думите на Херцен в едно писмо до Тургенев – принадлежим 
по натура и култура, по нрави и обичаи или традиции, към 
великите семейства на европейските народи (genus Europaem). 
Но днес някои представители на “българското западничество” 
по пътя към “великите семейства на Европа” се отказват да от-
стояват специфично българското – нашата родова славянска и 
православно-християнска идентичност.

Интеграцията ни в Европейския съюз не трябва да става 
за сметка на обезличаване на родното, народното, изконно 
българското, зададено в нравите и обичаите, обредите и ри-
туалите, като своего рода архетипи на родовата памет, колек-
тивната българска душа и родов дух. Това ще рече, че тяхното 
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падение, поквара и развала в резултат на глобализацията крие 
смъртна заплаха за нашите национални идеали и ценности, за 
нравствените устои на българщината.

Трето измерение. Въпросът е за нравите и обичаите като 
етнокултурни стереотипи. Те могат да се предават от поколе-
ние на поколение до “девето коляно”, дори до наши дни. Те са 
важна съставна част на социо-нормативната регулативна си-
стема и обичайното право. Херодот, Тукидид и Пиндар съвсем 
не случайно изпъстряли своите съчинения с описанието на не 
един нрав или обичай, наричайки го “повелител на света”. А 
Софокъл представя един или друг нрав и обичай като “от ве-
кове установен закон”. Древногръцкото слово nomos означава-
ло буквално – нрав, обичай, закон. Думата “модус” в латински 
език значела не само “равно мерило”, “норма”, но тя се употре-
бявала в смисъл на нрав и обичай. Изглежда думите “покон”, 
“напокон” и “закон” у славяните означавали едно и също нещо 
– нрав и обичай. От тогава звучи сакраменталната фраза: “на-
покон века”, т. е. от памтивека.

Обичайното право на българския народ не е генератор на 
съвременни правни термини и категории, понеже се отнася 
до един свят, с който сме скъсали нишката на приемственост, 
отдавна потънал в забвение. Неговата терминология крие бо-
гато нравствено-културно и правно съдържание. При народ-
ната словоупотреба били в оборот такива характерни терми-
ни като: “лоша постъпка”, “пакост”, “загуба”, “вреда”, “щета”, 
“ущърб”, “злина”, “лоша”, “грозна”, “гяволска работа”, “грешка”, 
“грях”, “престъпление” и “наказание” – в зависимост от без-
нравствеността на действието и поведението, от нанесената 
щета, от размера на деянието или злодеянието. Извършители-
те ги наричали: “нехранимайковци”, “опалници”, “пакостници”, 
“обирници”, “крадци”, “хайдуци”, “пладнешки разбойници”, 
“изедници” и “насилници”.
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Моралната вяра на народа ни е намерила ярък израз в него-
вия нравствено-етичен и обичайно-правен кодекс. Като негова 
квинтесенция звучи народната пословица: “Бог забавя, ала не 
забравя”. Ето за какви престъпления и прегрешения Господ на-
казва:

“Престъпно и грешно е: Ако някой изпъди баща си и майка 
си; ако дигне ръка да ги бие; ако някой съди родителите си; ако 
някой извърши кръвосмешение с близки роднини като сестра, 
майка или снаха; ако жена изневери на мъжа си, защото честта 
на къщата се търси преди всичко в честта на жената, откъдето 
идва прозвището “честна къща”, така казвали, когато жената 
била порядъчна, за разлика от т. нар. “Курварска къща”, щом 
жената шарела и кръшкала.

Ако някой върши хайдутлук, т. е. лъже, краде, обира, пали, 
убива и прави други лоши поразии или грозни работи.

Ако кмет, старейшина, чорбаджия или друг големец и пър-
венец – граби сироти, тъпче сиромаси, зима големи лихви, от-
нема земя или друг недвижим или движим имот от сиромаси, 
сирачета или вдовици; или ако кмет съди по хатър за пари или 
за хубост на жената, гледа “бели бедра”, както казва народа, а не 
съди както повелява неговата “бяла брада”.

Ако някой дюкянджия или кръчмарин дава ексик или туря 
вода във виното или ракията и лъжливо се кълне, че предлага 
чисто натурално питие.

Ако някой, като орач, преорава чужди ниви на бедняци, 
сираци и вдовици, за да ги присвои и измами.

Ако някой като овчар, разбърква стадото си с чужди стада, 
за да вземе чужди овце и агнета, особено ако чуждото стадо е 
на сираци и вдовици; ако някой дава заеми и връща заема или 
продава – смесва брашно с бяла пръст, слага стрити керемиди 
в пипера и пясък в житото. 

Ако някой подслушва разговор на други хора, па после го 
преиначи, като клюкарства, ако е шпионин и издайник; ако 
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одумва момиче, за да му попречи да се ожени; ако някой нап-
рави мунафаклък; ако се радва, че е направил пакост някому.

Ако някой е хайдук, насилник, или изедник, който се е сду-
шил с управниците, поради което съд не го лови, тогава цялото 
село прави “натемия”, или “проклятия” – оплаква се на Бога и 
Господ не остава глух, защото скоро наказва изедника.

Ако жената е магьосница, бродница, вещица, та с магии 
прави пакост и носи беди; ако жена, която кърми откаже да на-
кърми сираченце, останало без майчица; ако някой не почете 
Бога, не ходи на черква, краде от църкви и манастири; ако дига 
ръка на поп или друг духовник”[11].

В светлината на този нравствено-етичен кодекс на обичай-
но право “грехът” е по-всеобхватна категория, отколкото по-
нятията, които визират различните престъпления. Ето едно от 
най-характерните народни схващания при решението на този 
казус с твърде обобщаващо значение: “Има работа, за която 
Господ съди, а законът не я лови – и това е грях; има пък ра-
бота, за която Господ не съди, а законът я лови – това е лоша 
работа, голямо зло...”

Най-забележителното е, че в този нравствено-етичен ко-
декс на обичайното право и на народната вяра между най-теж-
ките грехове се нареждат: рушвета и проявите на социална 
несправедливост спрямо сиромасите. Особено поучително за 
нас е как е гледал “народът на тия, които зимат рушвет, и на 
тия, които дават такъв”. Той се нарича още подкуп, а деяни-
ето подкупничество. Ето присъдата на дядо Сейно, човек от 
народните низини, както я е записал Димитър Маринов: “руш-
ветът е много лошо нещо; той е чума, която затрива и помита 
всичко: и царство, и царе... Рушветът души правицата и прав-
дата, а помага на кривиците и кривдата. Който зима рушвет 
и по рушвет съди и присъжда, на такъв чиновник – бил той 
начàлник финансов или съдия – според народа, трябва да му се 
отсекат ръцете...”.
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Четвърто измерение. Това са нравствените устои на 
простонародното единение, общуване и общежитие. В тес-
ния смисъл на думата “етос” – това са нравствените устои на 
народността. Без тях няма и не може да има човек и човешко 
общежитие. Необходим е известен минимум нравственост и 
човечност. Всеки етнос, народност или народ има своите из-
конни нравствени начала и правила, които по силата на своята 
най-дълбока същност изразяват нравствено-екзистенциалния 
смисъл на човешкото битие. Устои идва от глагола устоявам на 
чужди и враждебни сили и веяния. Етимологията на думата 
“устои” се основава и на съответните синоними: отстоявам на 
външен натиск, държа се, крепя се, задържам се, упорствам, 
съпротивлявам се, не отстъпвам, оставам на твърди позиции, 
поради увереност в своята правота чрез проявата на редица 
положителни нравствени качества или добродетели като: ус-
тойчивост, твърдост, постоянство, упоритост, крепкост, из-
дръжливост, здравина, скрупульозност, израз на определени 
скрупули или задръжки. В този смисъл нравствените устои, 
това са твърдо установени и непоклатими в живота на дадена 
човешка общност, жизненоважни начала, правила и ценности. 
Става дума за нравствените съпротивителни сили на етноса, 
народността или народа, а също така и на всеки техен член. 
Тези нравствени начала имат основополагащо значение за на-
чина на живот, труд и бит, поведение, общуване и общежитие.

Нашите самобитни нравствени начала и правила полагат 
един от крайъгълните камъни на нравствените устои на бъл-
гарщината. В тях е вграден нравствения код на българщина-
та. Първо, това са обичайните форми на “народното дума-
не”: най-характерни добри думи, поздрави и благопожелания, 
благословии и блажанки, които като своего рода приличия и 
благоприличия съставляват ядрото на народния етикет[12]. 
Второ, налице е определена исторически сложила се система от 
нрави и обичаи, обреди и ритуали, като традиционни форми 
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на нравственото единение, общуване и общежитие. И трето, 
елементарните правила на нравствеността и прости норми на 
справедливостта или начала на човечността, като закони на 
човешкото общежитие.

С изграждането на нравствените устои на българщината, 
те ни защитават с моралната си броня и нравствени съпроти-
вителни сили. Те ни правят нравствено устойчиви, твърди и 
неуязвими, за да устоим на най-новите безнравствени веяния 
и попълзновения, предпазвайки ни от зловредното влияние на 
чужди, инородни идеи и фалшиви ценности, които носи за-
падната “масова култура”.

Пето измерение на етосът: нрави и характери, същност 
на българщината. Нравствеността, взета във формите на едни 
или други добродетели и пороци, се разкрива в характера на 
човека и общността, към която той принадлежи. Характерът е 
“определена душевна позиция”, ръководна линия в живота на 
човека, чувството му за общност[13]. В действителност “ми-
рогледът и моралът сякаш се закотвят в неговия характер, във 
вид на... привични форми на поведение”. Характерът – това е в 
известна степен външно осъзнат, теоретически и практически 
оформен мироглед, “ставащ натура на човека”[14].

Така определено човешко качество получава положител-
на или отрицателна стойност, под формата на добродетел 
и порок, в строга зависимост от конкретно-историческите и 
социо-културни обстоятелства, от етническата, верската и 
съсловно-класова принадлежност. Субект на определени пред-
стави и разбирания за добродетел и порок като черти на харак-
тера не е отделната личност, взета сама по себе си, е етносът, 
народността, народът или нацията. От гледище на историята, 
народопсихологията и характерологията обичайно се говори 
за народен и национален характер.

В края на краищата, погледнато исторически, взети в тяхна-
та генеалогия, нравите и обичаите са, които разкриват житейс-
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ката морална философия на нашия народ, неговия светоглед, 
манталитет и характер. Те лежат в основата на народопсихо-
логията и характерологията ни, като придават плът и кръв на 
българщината. Налице е голяма семантична близост на думите 
“нрави” и “характери”. Българите имат свой морално-психи-
чески облик, свое нравствено лице, свой характер, чийто дух 
е българщината.

Аз твърдя, че понятието “българщина” е, повече или по-
малко, основополагаща категория на народопсихологията, 
характерологията и етиката. Тя разкрива характерологията 
на българския народ. Българщината е същината на народния 
или националния ни характер. Тя изгражда неговото ядро, но 
няма нищо общо и коренно се различава от понятието “бълга-
ризъм”[15].

Най-напред, когато се говори за българщина, става въпрос 
за най-дълбоката същност на народния дух, чиито извори се 
губят в зората на нашата история. Този дух, взет генеалогичес-
ки, това е духът на народа ни, носещ спомена за първородст-
вото: за “скрижалите на вярата”. В генеалогичен план, българ-
ската народност, респ. народ сумира различните етно-психич-
ни и културни особености на прабългари, траки и славяни. С 
приемането на “скрижалите на вярата” на християнството се 
утвърждава относително единна народностна система от праз-
ници, нрави и обичаи, като се формира общ народен характер 
и морално-психичен облик, с типични добродетели и пороци. 
Затова духът на българщината е противоречив.

Българщината обрисува духовния и моралния облик, лик 
или лице на българина, неговите най-съществени нравствени 
качества или добродетели, изграждащи характера му. Тя сим-
волизира изконните български добродетели. Същата служи 
като своего рода матрица на неговата кристализация през ве-
ковете и неговия разцвет по време на нашето възраждане[16]. 
Националното ни възраждане е време, когато народният ха-
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рактер стига своя апогей, издигайки се висините на истинския 
национален характер, без, обаче, да може да го оплоди, поради 
превратностите на историческото ни битие с неговите три на-
ционални катастрофи. Духът на българщината не може изцяло 
да се превъплъти и прояви в националния характер, поради 
прекъсване на историческия ни континюитет, в което се със-
тои неговата основна слабост, дори неговите парадокси и ком-
плекси[17].

За нас, българщината е имала и особено днес трябва да има 
свещен смисъл с оглед опазване на българския род и народ. До 
ден днешен тя характеризира идентичността ни, зададена в на-
шите славянобългарски празници, нрави и обичаи, които са 
синоними на едни или други черти на характера. Духът на бъл-
гарщина изпълва народния характер. Над нея се надстройва 
новото модерно съзнание, свързано с формирането на българ-
ската нация и национален характер. За съжаление, както по-
казва българската (нова и най-нова) история, липсва нужната 
приемственост между тях.
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Етиката и проблемите на 
всекидневието

Eлена Петрова* 

Съвременната българска етика често е обвинявана в епи-
гонство, подражателство и изоставане, като следствие от вън-
шни влияния. Тези обвинения не са напълно оправдани. Гло-
бално взаимозависимият свят я поставя в положението на не 
особено иновационна по отношение на създаването на нови 
парадигми. По отношение на интерпретирането на новите 
проблеми, породени от доминиращите световни тенденции, тя 
има своя иновационен принос. Въпросът за относителността и 
влиянието между българската етика и развитието на етиката, 
като наука, в глобален план, трябва да се интерпретира в аспек-
та на отношението между частта и цялото. Както частта никога 
не може да обхване и обозре цялото, така и българската ети-
ка трудно би се съизмервала с мащаба на развитие на етиката 
изобщо. Към нея е по-справедливо да се приложи холографс-
кия подход, който позволява частта да се разглежда като ума-
лен макет на цялото. Отвореността на обществото, участието 
в глобалния комуникационен обмен и създаването на общо 
европейско изследователско пространство са предпоставка 
тази етика да бъде квалифицирана като равнопоставена и рав-
ноценна част от теоретическото етическо пространство. Тя 
има своя приносен дял в изследването на морала на страните в 
преход, на догонващите страни и на страните в криза. Особено 
значими са нейните изследвания на промяната на моралните 
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ценности (отмиране, модифициране, формиране и реактуали-
зиране) и либерализирането на нравите. 

Изоставането ѝ е в областта на изследването на морала на 
всекидневието, доминиран от често променящите се стилове 
на живот. Битуващият тук морал е силно релативен, свързан 
е с модните за деня ценности и е хедонистично-консумативен. 
Всички действия и цели са подчинени на доставянето на удо-
волствие и на извличането на полза за индивида. Нелегитим-
ността на установеният обществен ред се проецира във все-
кидневното съзнание като отказ от признаването на каквито и 
да било авторитети, норми и закони. Индивидите се проявяват 
като тотално абнормни. Затова спомага и личностната криза, 
която преживяха голяма част от хората. Тя е свързана със за-
губата на значимост, ценност и статус. Компенсирането ѝ беше 
извършено чрез цялостна психоповеденска промяна, която 
външно намери израз в: нарастващата престъпност (всички 
видове кражби и насилие) в завист и омраза. Престъпленията 
станаха неотменна част от стила на живот в урбанизираните 
и неурбанизираните зони на страната. Някои от жилищните 
комплекси или отделни техни микрорайони в София, Плов-
див, Ихтиман и Сливен се превърнаха в престъпни гета, в ко-
ито дори полицията не смее да влезе, а много от кварталите на 
селищата започнаха да се обитават от девиантни и деликвент-
ни групи, налагащи своя стил на живот. МВР издаде специална 
карта на особено опасните зони и на често извършващите се 
престъпления в столицата, която не получи широка публич-
ност, за да могат столичани и техните гости да вземат преван-
тивни мерки при посещението или пребиваването си в тези 
места.

Девиантно-престъпните групи са съставени от различни 
поколения и генерации, в които едновременно участват роди-
тели, деца, роднини, близки, приятели и познати. Престъпните 
им действия доведоха до девалвация на човечността и поро-
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диха страхът и морала на мълчанието. Страхът за живота или 
имущество (собствените, на семейството и близките) кара хо-
рата, които са станали жертви или случайни наблюдатели на 
извършени престъпления да се превръщат в морално безраз-
лични. Все по-често във всекидневието се прилага максимата: 
”Ни чул, ни видял”. Днес оставеният да се самоуправлява и 
самоконтролира човек не е в състояние да задейства механиз-
мите за личен контрол и отговорност. Липсата на навици за 
поемане на отговорност и увеличаващият се дефицит на мо-
рално-волеви качества са предпоставките, които карат хората 
да се оставят на течението на живота, което отнесе много от 
тях в задънена улица. И вместо да настъпи така жадуваното 
самоизразяване и разширяване на хоризонта на Аза, настъпи 
неговото ограничаване, изразяващо се в: асоциализация и апо-
литизация, абсолютна липса на съпричастност към ставащо-
то не само в общество, но и при другите хора. Объркаността 
и страхът от поемането на отговорност направи хората или 
крайно волунтаристични или крайно емпатични личности. 

В първият случай, почувствалите се абсолютно свободни 
и извън всякакви норми хора са единствено заети със собстве-
ният си Аз като фундаментална ценност – със задоволяването 
на неговите потребности и интереси и запазването му. Те съз-
нателно или инстинктивно-защитно подтискат емпатичните 
си пориви, които изискват съпричастност към съдбата на дру-
гите и признаване на ценностната им значимост. Фрустиране-
то на отношенията с другите хора на практика доведе до пълно 
развихряне на инстинктите и страстите, които предизвикват 
всекидневие доминирано от агресия, насилие и пороци (лъжа, 
пиянство, дрога, проституция). Хората често са подложени на 
измама и грабежи, вследствие на споделената от тях информа-
ция с други, обикновено близки и познати. 

При вторият случай – на емпатия, хората дават дори пос-
ледните си левчета за да помогнат за операциите на тежко бол-
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ни деца и младежи, при цялата си беднотия връщат намерените 
милиони, предоверяват се на близки хора, които директно или 
чрез влючване в пирамиди и фирми фантоми ги лишават от 
всичките им средства. Моралните нагласи на тези хора труд-
но се хармонизират с новата динамика на функциониране на 
морала, породена от разрушаването на стария и конституира-
нето на новия тип социалност. Не навсякъде и не при всички 
хора отказът от комунистичесткия тип морал се проецира като 
тотален отказ от какъвто и да било морал. Механизмите за мо-
ралното наследяване, макар и разрушени на личностно ниво, 
продължават да имат частично проявление, докато в общест-
вен план, сривът на ценностната система предопределя енде-
мичността му. Прекъсването на наследяването във всекидне-
вието, беше заменено от функционирането на нов хоризонтал-
но-еклектичен тип морал, който по своята същност е една вул-
гаризация и профанация на морала, опиращ се на традициите, 
нравите и обичайте. Този морал не е базиран върху легитим-
ни обществени критерии и съответно не е получил морално 
легитимна обществена оценка. В него доминират критериите 
на консумативно-хедонистичния групов морал и най-вече на 
този на девиантните групи, съставени от дребни престъпници, 
деградирали и загубили, вследствие на структурните промени, 
статуса си хора – крадци, измамници, просяци, проститутки, 
пияници, наркомани, ровещи в кофите за боклук или просто 
хиляди безцелно прекарващи деня безработни и пенсионери. 
Те ежедневно пълнят кварталните кръчми, кафенета, бингоза-
ли, градинки и пространствата пред блоковете. 

Животът им протича в: хаотичност, двусмисленост, дезо-
риентация, празнота и морална агония, предизвикана от нераз-
решимостта на проблемите и липсата на ориентири. Промяна-
та на навиците се изразява в утвърждаването на нови модели 
на поведение, които са домирани от моментното потребление, 
развлечението и секса. Многообразието на новите стилове на 
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живот е формално-външно, защото по своята същност живо-
тът протича в еднообразие, което случайността фундаментал-
но не може да промени. Незаангажираните хора прекарват го-
ляма част от времето си в употреба на алкохол и дрога; хазарт-
ни игри, просия, плетене на интриги; устройване на скандали и 
побойща, извършване на кражби, издевателства и тормоз над 
останалите, особено над онези, които работят. Това битуване е 
с антиинтелектуална и антикогнитивна настроеност. При него 
обикновеният българин все по-малко и по-малко започна да 
се интересува от кино, театър, качествена музика и литерату-
ра. Интересът му днес е насочен към чалгата, порнографските 
списания и филми и към нискокачествените екшъни и трилъ-
ри, в които основните теми са сведени до пари, секс, наркотици 
и насилие извършвано най-често от различни престъпни орга-
низации. Насилието отразява настъпилата дехуманизация на 
отношенията, десублимация на културата (при която настъпва 
отказ от възвишеното) и десакрализация (свързана с отказа от 
всякакви ценности). То същевременно е рефлексия на негатив-
ното отношение към социалността, моралносттта и конститу-
ционалността. В него най-силно се проецира трансгресивност-
та на съвременния българин, стигнал до състояние на разпа-
дане и заличаване на Аза и до отказ от фамилни и собствени 
имена, характерни както за бандитите и наркотрафикантите, 
така и за просяците, пияниците, комарджиите, алкохолиците 
и наркоманите. 

Обезпокоително е, че нехомогенните групи, които включ-
ват членове от различни поколения, полове, професии и суб-
култури, от дълго време превръщат своя т.н. “временен” стил 
на живот в начин на живот, присъщ на несретниците и аут-
сайдерите. Безнадеждността на положението, в което са из-
паднали, ги прави крайни песимисти и ги лишава от адекватна 
морална самооценка и оценка на другите. Самооценката им се 
опира на занижени спрямо себе си критерии, а оценката към 
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успелите в прехода хора и институциите – на завишени крите-
рии. Самоотричането на Другия, нерядко е съпроводено с аг-
ресивно самоотричане на собственият си Аз. Моралната инде-
ферентност на средата, в която пребивават и в която не могат 
да намерят опора и подкрепа, смисъл и цел на съществуването 
си нерядко ги тласка към самоубийство. 

Във всекидневието обезсмисленият човешки живот, на ин-
дивидуално ниво престава да се възприема като висша ценност, 
за която трябва да се води непрекъсната борба за запазването 
ѝ. За обезстойностяването на човешкото битие говорят непре-
къснатите битови убийства, самоубийства и насилие, към ко-
ито прибягват индивиди от различни професии, възрасти, пол 
и етноси.

Останалите живи, скъсали с партийна и професионална 
принадлежност, приятелски и семеен кръг хора са се 
превърнали в самодостатъчни на самите себе си. След 
претърпяната психологическа метаморфоза те вече не са 
интравертни, а екстравертни, което е индикатор за оттласкване 
от преживения ужас от битуването, в което са изпаднали, 
или – за приспособимост към него. Разкъсващата ги болка 
от загубата на предишния статус е заменена от не по-малко 
разкъсваща и опредметяваща се озлобеност, завист и омраза 
към заобикалящият ги свят, в който виждат основната причина 
за своето падение и деградиране. Те възприемат новото 
демократично общество за още по-нехуманно, несправедливо 
и неинтересуващо се от човека от предшестващото го 
тоталитарно. То ги накара да се чувстват като “втора качество 
хора”, употребяващи втора ръка дрехи, коли и стоки за бита и 
хранещи се с опасни, неекологични и некачествени хранителни 
стоки, често забранени в другите страни от ЕС и останалия 
свят1.

Мизерията, в която изпаднаха българите (според годиш-
ният доклад на европейската комисия за 2003г. България е на 
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последно място по заплати сред страните кандидатки за ЕС) 
принуди много от тях (работещи и безработни) да се влеят в 
потока на престъпността или в този на икономическата миг-
рация. Бедността може да не е порок, но отприщи появата на 
много от пороците на съвременния консумативен българин. 
Голяма част от измамите, кражбите, грабежите и банковите 
обири бяха извършени от прегладнели българи – за това сви-
детелстват данните от заловените на местопрестъпленията. 
Много от принудително приелите модела на деликвентното по-
ведение, които не бяха заловени и регистрирани, продължиха 
да водят двойствен живот – едновременно на порядъчни през 
деня трудещи се на нископлатени длъжности и на арогантно 
действащи бандити през нощта. Индикаторите на това дву-
лично живеене са демонстрираните материални придобивки. 
Известната максима, че “умният си е малко прост” бяха пот-
върдени от бързата промяна в стила на живот на тези неразоб-
личени хора. Пращайки възрастните си родители на опашките 
за социални помощи, те паралелно с това се возеха в крадени 
и доста лъскави сравнително нови западни коли, обличаха се 
по последна мода, пазаруваха от най-престижните магазини в 
столицата и големите градове, но продължаваха да обитават 
панелките в крайните квартали, отдавайки под наем новопри-
добите си и скъпоструващи луксозни жилища в елитните час-
ти на градовете. За тях щастието бе пълно – имаха пари, имоти 
и красиви жени. А тази част от хората, която не можа да пре-
мине на страната на девиантите заложи или продаде жилища-
та си за да изхрани семействата си или помогне при лечението 
на близките си и фактически се озова на улицата. За тях, както 
и за хилядите млади хора, собственото жилище вече ще бъде 
само една мечта. Постигането ѝ те най-често свързват с работа 
в чужбина. 

Попадайки там много от тях установяват, че мечтата им 
трудно ще бъде постигната и скепсисът им към собствената 
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им страна не винаги е оправдан. Негативното отношение към 
българите в чужбина много бързо възстанови дефицитът 
на позабравеното в страната чувство на патриотизъм и 
национална принадлежност. И в строителните фирми 
на Израел, и в селскостопанските ферми на Холандия, 
Испания, Италия и Гърция, българите протестираха срещу 
унизителното отношението към тях и срещу ужасните 
условия на труд. Те не искаха да се отнасят с тях като хора 
“втора ръка”, а като с равноценни човешки същества. Там те 
видяха как държавата и нейните институции се грижеха за 
своите граждани, за разлика от нашите бюрократизизирани 
държавни институции. Те вместо да поддържат, чрез широко 
ранжиран нормативен контрол реда в обществото, се оказват 
изцяло заети със запазването на властовия си статус и остават 
демагогско чужди и глухи за ставащото в живота на хората. 
Особено показателен е случаят с борбата срещу ширещата се 
престъпност и насилие. Стигна се до там, че показността и 
демагогията в стила на работа на МВР беше оборвана от самите 
престъпници. Обявен от МВР за задържан престъпник се яви 
пред националната БТV и заяви, че е на свобода и не са му 
предявени обвинения. Действията на държавните институции 
не са ефективни и не предизвикват съществено подобрение във 
всекидневния начин на живот. Критикува се закъсняващата 
модернизация на законодателството, но истината е, че и това, 
което е добро няма кой да го приложи. Липсват компетентни и 
некорумпирани професионалисти и главно политическа воля 
в държавата за да се води успешна борба с престъпността и 
корупцията. Последната е обхванала всички етажи на властта, 
но по стар неписан начин се санкционират действащите на 
най-ниските етажи, какъвто е случаят с уволнените през месец 
април 2004г митничари от Калотина2. Ситуацията трудно ще 
се промени, докато не бъдат изградени нова законодателна база 
и ефективни структури за борба срещу престъпността. Тогава 
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няма да има недосегаеми от закона хора, принадлежащи към 
политическия, икономическия и престъпния елит. 

Кризата в морала трябва да се разглежда и като следствие 
от политически действия, които не бяха съобразени с реална-
та картина на всекидневието, чиито образ доста дълго време 
беше изкривяван от статистиката.

В тази реалност се извърши инверсия, при която ценнос-
тите престанаха да доминират над интересите, а интересите 
вече доминират над ценностите. Рефлексията на тази домина-
ция е най-видима в новата йерархия на ценностите, в която не 
намери достойно място справедливостта. Ценността на придо-
битата свобода бе затъмнена от хаоса, беззаконието и бедност-
та, чиято проекция е особено видима във всекидневието. Тук 
всичко опира до интереси и всичко се структурира около тях 
и защитата им. Отказът от морална позиция е не само край-
но немодно, несъвременно, но и е отказ от борбата със злото, 
което придобива социални измерения – свързано е с типа на 
установените социални отношения и управлението. Той дава 
възможност на управляващите много по-лесно да упражняват 
демагогската си политика и да манипулират широките маси, 
чиято неграмотност постоянно расте.

Социалните институти като семейство, училище, църква и 
гражданско общество, които претърпяха фундаментални про-
мени, довели ги до тотална ценностна криза и разпад, мъчител-
но бавно се реорганизират и не са в състояние да изпълнят со-
циалните си функции, а още по-малко да синхронизират дейс-
твията си. Те остават в позицията на безпомощни наблюдатели 
на дехуманизираното, фрагментаризирано и освободено от 
морал всекидневие. Може да се каже, че социалните институти 
са изоставили процеса на моралното формиране на подраства-
щите и човешката природа е изпусната. Затова деградацията е 
доста дълбока и голяма по обхват. 
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Обществото не можа да създаде устойчиви механизми 
за спирането ѝ, след като старите се оказаха непригодни в 
новата ситуация, която е особено неблагоприятна за децата, 
подрастващите и жените. Голяма част от жените, промениха 
своя статус – от работещи се превърнаха в домакини и буквално 
в слугини, изцяло икнономически зависими от близките си. Те 
напълно загубиха авторитета и достойнството си и изпаднаха 
в унизителното положение на жертви на домашното насилие, 
упражнявано от техните съпрузи, деца и роднини. Данните 
от изследвания на софийските, бургаските плевенските 
и пловдивските фондации и центровете занимаващи се 
с насилието над жени и деца: “Анимус, “Надя, “Деметра”, 
“Отворена врата“ и “Дива” посочват, че в интервала 2000-2004 
година устойчиво се налага тенденцията на нарастване на 
броят на жените жертви на домашно насилие, като 15 от тях 
се убиват годишно, а всяка четвърта българка продължава да е 
бита от съпруга си3. 

Полицейските данни показват, че 85% от мъжете, 
излежаващи присъди за извършени престъпления са 
израснали в семейства, белязани от насилие, т.е. изкривената 
форма на семейните взаимоотношения, в която нормативните 
граници разделящи доброто от злото и справедливото от 
несправедливото са размити и неясни поражда насилие. 
За съжаление българското законодателство не предвижда 
намеса в семейните отношения по време на брака, а едва след 
прекратяването му и така създава условия семейната среда да 
се превърне в зона на насилието, което е особено опасно за 
децата. Те израстват и се оформят като личности в среда на 
абнормност и легитимирана трансгресия, които предизвикват 
изкривено възприемането на действителността и отношенията 
с връстниците и другите хора. Незащитимостта и жестокостта, 
на която са подложени малолетните и непълнолетни деца (14 
убити, 38 отвлечени и 123 малтретирани според статистиката 
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на МВР за 2003 г.) ги прави силно агресивни, депресивни 
и неадаптивни. В първият случай те повтарят поведението 
на родителите си и стават насилници или престъпници – 14 
непълнолетни са отнели човешки живот, 70 са участвали в 
изнасилване на свой връстници, 300 са замесени в търговия с 
дрога, а 6500 са крадците. Във вторият – те бягат от дома или 
се обръщат към алкохола и дрогата. Част от избягалите 3000 
непълнолетни за 2003 г. стават безпризорни и се превръщат в 
жертви на педофили, сутеньори или на банди, занимаващи се 
с търговия с човешки органи. Тревожността и депресивността 
води до нарастване на броя на редовно посягащите към 
алкохола непълнолетни българи – достигнал до 60 хиляди 
и на тези към дрогата – до 30 хиляди4. Последствията от тях 
са известни както на психиатрите и психолозите, така и на 
обикновения човек – деградация и разпад на личността. Това 
вече е въпрос, който засяга цялото общество, защото неговото 
бъдеще е свързано с качествената възпроизводимост, не само 
биологична, на младото поколение.

Парадоксите на всекидневната действителност отново пос-
тавят проблема за конституирането на нова обществено леги-
тимна ценностна система, която да е валидна и за публичната 
и за частната сфера и действащите в тях морали; в противен 
случай волунтаризмът и дехуманизацията в частната ще про-
дължават.
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Шокът на социалните иновации

Максим Лазаров*

Известно е, че 10.XI.1989 г. завари българското общество в 
пълна информационна неподготвеност. Това определи и почти 
ударното въздействие на вълната от социални нововъведения, 
заляла страната ни след тази дата. Свидетели сме на редица 
кризисни явления в масовата психика и поведение, заредени с 
голяма доза конфликтогенност и непредсказуемост.

За разлика от страни като Чехословакия, Унгария или Пол-
ша, които имаха десетилетни традиции в опозицията срещу 
тоталитаризма, българите като цяло, щем или не щем – тряб-
ва да признаем това, се чувстваха “удобно” в егалитаристкия 
уют на тоталитарното общество, в стабилността и порядъка 
на тоталитарната държава. Москвичът и цветният телевизор 
създаваха илюзията за относителен социален просперитет у 
българския гражданин – довчерашен селянин, лениво наблю-
даващ още по-ленивата родна политическа действителност. 
Екологичните протести или “Клубът за подкрепа на гласността 
и преустройството” бяха не толкова социални движения, а по-
скоро изява на интелектуалци, които, както се оказа по-късно, 
споделяха доста различни политически ценности и социални 
проекции. Социалният застой по времето на тоталитаризма, 
консерватистката стабилност и порядък, доведоха до закър-
няване на иновационната култура на българина, до дълбоко 
внедряване на страха пред риска, инициативата и промяна-
та. Свидетели бяхме как всички сфери на обществения живот 
страдаха от ярко изразен патерналистки синдром, което по-

* Старши научен сътрудник, д-р, ИФИ-БАН
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тискаше желанията за социална инициатива и активност. Сега 
вече пораженията са ясно видими – набъбване на конформис-
тките нагласи, социална инфантилност, лутане от една край-
ност към друга, неспособност за конструктивно адаптиране 
към социалните промени.

Разбира се, в случая трябва да се има пред вид и историчес-
кото наследство. Както е известно, България попада в лоното 
на тоталитаризма, без да е имала разгънати капиталистически 
обществени отношения, с все още силни патриархални настро-
ения и навици. В условията на тоталитаризма традиционалис-
тката култура и етническото мислене запазват своите дълбоки 
корени. Нещо повече – в много случаи те черпят живителни 
сили от голямата нормативна натовареност на социалистичес-
ката действителност. Всичко това като че ли циментира изкон-
ното недоверие на българина към социалната промяна, свик-
нал да я характеризира с думите “Всяко чудо за три дена”. Но 
когато се оказва, че “чудото” е далеч по-радикално и обхватно, 
в масовото съзнание, глухо за промяната, трайно и властно се 
настаняват тревогата, неувереността, неадекватността, стра-
хът и чувството за загуба на идентичност. Разбираемо е защо 
с този емоционален багаж промяната се очертава като трудна, 
бавна и мъчителна.

Симптоматично е, че дори и социалното познание не е в 
състояние да подсигури някаква по-съществена подкрепа в 
този преход. Посланията, които идват от него (Р. Дарендорф, 
Зб. Бжежински), се отнасят повече до това, какво не трябва да 
се прави, а не какво трябва да се прави. Ето защо така съдбовно 
звучи въпросът на Адам Михник “След комунизма накъде?” 
Очевидно обществените науки тепърва ще отсяват и подреж-
дат камъните по пътеките ни в “долината на скръбта”. На този 
етап научните разсъждения имат повече констативно-фено-
менологичен характер, а прогностичното мислене е със скъсен 
времеви хоризонт.

Максим Лазаров
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Като имаме предвид всичко това, първото, което може да 
се визира в извършващия се преход, е дълбоката промяна в 
нормативната и ценностната система на обществото, преми-
наването от едно потиснато, но понякога комфортно от психо-
лигическа гледна точка съществуване, към нов тип обществе-
ни връзки и отношения. В недалечното минало подчинението 
– съзнателно или несъзнателно – беше социалнопсихична до-
минанта. Човек възприемаше онова, което тоталитарното об-
щество предлагаше като ценности, норми, образци, еталони и 
т.н., от позицията на конформизма и подчинението.

Следователно, в социалнопсихичен план отказът от тота-
литаризъм означава преминаване от стереотип на социално 
подчинение към изграждане на личностна автономия. Тази 
промяна съдържа силно подчертани конфликтни тенденции, 
в чиято основа стоят чувствата за социална несигурност, не-
увереност, невъзможност да се разчита на натрупания опит и 
знания. Тези чувства днес можем да наблюдаваме както на лич-
ностно, така и на масово психично равнище. 

Характерна особеност на прехода към личностна автоно-
мия е, че в своя масов вид той се осъществява не директно, 
а посредством търсене на идентификации чрез различни гру-
пови структури, като партии, движения и т.н. От една страна, 
това може да се тълкува като израз на събудена социално-по-
литическа активност, но от друга – и като страх от възмож-
ността да останеш “лице в лице” със собствените си проблеми. 
Доколкото личностното автономизиране се очертава като про-
дължителен процес, обхващащ няколко поколения, то продъл-
жителен ще бъде и преходът от тоталитарния конформизъм 
към автономия, разбирана като определен модел на човешкото 
поведение.

Разклащането на нормативните и ценностните структу-
ри на масовото съзнание, както и отсъствието на адекватни 
заместители, се съпровождат от ясно изразения феномен на 
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социалната аномия. Не е нужно човек да е специалист, за да 
види, че днес тя се манифестира в обществената ни действи-
телност по недвусмислен начин. Аномията, т.е. безнормието, 
по принцип води до нестабилност в поведението, до повишена 
социална тревожност и създава предпоставки за сугестивност 
и манипулации. В ситуацията на аномия широко се разпрост-
раняват моделите на агресивното поведение или апатията, на 
хиперактивността или рязката социална дезинтересираност.

Сериозна ценностна девалвация търпят и редица доскоро 
социално престижни сфери – образователната, културната, 
научната, някои области на политическата и др. Това обрича 
големи човешки групи на повишена социална несигурност и 
на загуба на житейски ориентири. Съвременният българин е 
изправен пред необходимостта да формулира нов смисъл на 
своя живот. Този въпрос винаги е бил мъчителен, но днес той 
придобива драматични измерения, защото трябва да се реши 
на фона на дълбоки личностни колизии и нестабилни образци 
за социална идентификация. Ето защо масовата психика е бе-
лязана с множество конфликтогенни зони, а нововъведенията 
често пъти предизвикват шоков резонанс.

Като водеща конфликтна тенденция на масовоповеденско 
равнище може да се посочи противоречието между необходи-
мата дългосрочност за разрешаването на тежките проблеми на 
прехода и социалнопсихичната готовност да се поддържат 
предимно близковременни перспективи. В дешифриран вид 
това означава, че дългосрочните социални програми предвари-
телно срещат съпротивата на масовото съзнание и поведение, 
чиято нагласа е да се придържат към близкосрочни задачи и 
прогнози. По-наблюдателните технократи отдавна са забеляза-
ли тази особеност и широко експлоатират времево фиксирани-
те програми за промяна – “100 дни”, “200 дни”, “800 дни”, което 
сполучливо използва последният премиер Сакснобурготски. 
Подобна “технология” смекчава съпротивата срещу неизвест-
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ното бъдеще и страха от него, прави по-поносими сътресени-
ята и лишенията. Едно от психилогическите “достойнства” на 
прословутите “петилетки” бе, че в тях бъдещето изглеждаше 
ясно като влаково разписание. 

Освен това трябва да се има предвид, че бумът на масовата 
активност е нещо несигурно и ефимерно, често пъти инспири-
ращо недалновидни социални решения и проекти. Причината 
е, че масовата активност е по-скоро “протестираща”, откол-
кото ориентирана към конструктивни действия. В протести-
ращата активност доминират чувствата на отрицание, на не-
годувание и най-важното – на нетърпение. Именно то – соци-
алното нетърпение, може да превърне поддръжниците на една 
кауза в нейни изявени врагове. Подобен поведенски трансфер 
от “Осанна” към “Разпни го” е характерен за всички масови 
вълнения, а сега можем да видим белезите на неговото начало 
и у нас. Най-често срещаната мотивировка за това са неизпъл-
нимите предизборни обещания, политическата демагогия и 
социалноуправленската неграмотност. Редно е да се знае, че в 
такива случаи загубите за динамизирането на социалната про-
мяна са като правило необратими, което може да деформира 
устрема към новото до ретронагласа и реставрационни наст-
роения. Тогава на миналото ще се гледа като на нещо “добро”, а 
бъдещето ще се схваща като изпълнено с несигурност и запла-
хи. Най-близък пример в това отношение са все по-ширещите 
се разговори за цените от времето на тоталитарния режим, за 
възможностите пред личността тогава и пр.

Друга зона на перманентна и масова психична напрегна-
тост е острата политическа противопоставеност в обществото, 
изключваща възможностите за диалог, толерантност и консо-
лидация. Вече повече от петнадесет години, както стана ясно 
и от президентските избори, общественото съзнание у нас 
остава дихотомично. Оказва се, че в него са налице не един, а 
два образа на България, при това твърде различни. Най-тъж-

Шокът на социалните иновации



282

ното е, че поне в близко бъдеще не се очаква тези два образа 
да намерят допирни точки, да се приближат или припокрият. 
Определено може да се твърди, че поне засега ходовете на по-
литическата борба се разминават с потребностите на общест-
вото от стабилитет на масовата психика и поддържане на кон-
структивна социална активност. Цената на това разминаване е 
загуба на доверие у масовия човек към политиката и нейните 
субекти, което, гарнирано с типичния нашенски институцио-
нален и етатистки нихилизъм, може да има тежки социални 
последствия. След такива ситуации масовият човек трудно 
може да бъде привлечен към градивни социални действия, а 
още по-малко към готовността да се ограничава или да се ли-
шава от нещо.

Максим Лазаров
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Преходът, моралът и 
предизвикателствата пред етиката

Димитър Бонев*

Днес, смело можем да кажем, колкото и болезнено да е това, 
че времето след 1989 г. е време на криза и тотално отрицание на 
цялостната ни нормативна система. В този дух ще припомня 
думите на Ф. Фукуяма, а именно: “Нормите могат да отразя-
ват една по-дълбока адаптивна разумност, те могат да служат 
на икономически рационални цели, а когато става въпрос за 
общност от повече хора, могат да са резултат от съзнателно 
съгласие. Но те се предават на поколенията като несъзнателни 
навици и обичаи. И на свой ред гарантират, че хората никога 
няма да се държат като напълно егоистични същества, търсе-
щи максимална изгода, както проповядват икономистите”. 

Очевидно е, че нормите, бидейки рационални, не само са 
подчинени на определени цели, но и хармонизират интересите 
на отделния човек с тези на обществото. Когато хората, при-
надлежащи към различни общности и поколения изпълняват 
нормите като навик, те реализират взаимно доверие помежду 
си. А максималното доверие ражда и по-добри социални ре-
зултати.

Следователно утвърждаването в съвременното общество 
на единна нормативна система, в цялото и богатство, както 
и създаването на солидни механизми за нейното ефективно 
действие са условие за обществен просперитет и за взаимно 
доверие. И днес, струва ми се, именно доверието в обществото 
липсва.

* Доцент, д-р, Технически у-тет – гр. Варна
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Не е нужно да се убеждаваме, че поради своята особеност 
моралът в най-висока степен изгражда отношенията на до-
верие в обществото, между всички негови социални субекти, 
етноси, поколения, между общностите и държавата, между от-
делния индивид и държавата, защото съдържа най-важното си 
качество – безкористността и доброволността.

Следователно когато говорим за морална криза, следва да 
разбираме криза на доверието. Ще припомня, че всяко добро, 
което ни се е случвало през последните приблизително 130 го-
дини е свързано с високата степен на доверие между народа и 
неговите водачи, между основните социални общности в ця-
лост. Събития, като Съединението, победата в Сръбско-бъл-
гарската война, обявяването на Независимостта на България 
1908 г., Балканската война, които са съдбоносни за народа ни, 
се съпровождаха с ярки нравствени образци от страна на во-
дачите, с безкористност и саможертва от страна на народа, с 
доверие между народ и държава, и обратно – лошото се съпро-
вождаше с ниска степен на доверие, с безнравственост, поли-
тическа партизанщина и противопоставяне.

Днес моралната криза също се съпътствува с не дотам ви-
соко доверие в обществото. Нека посоча само най-съществе-
ните белези на тази криза, макар и те да са очевидни:

1. Агресивен нравствен нихилизъм, свързан, не само с от-
ричането на нравствеността на социалистическия период. От-
речени са редица благородни по своя характер идеали и норми. 
Нека си спомним с какво започна преходът у нас. С тоталното 
очерняне на най-новата ни история. С отхвърлянето на редица 
идеали и норми, каквито са жертвеността и службата на об-
щото благо, колективистичността, всеотдайността. С долноп-
робната вулгаризация и омаскаряването на поведението и на 
морала на видни исторически личности. В съдържателен план 
ние можем и трябва да се отнасяме критично към социалис-
тическите идеали и социалистическата ни действителност и 

Димитър Бонев



285

морал, но няма нищо по-недостойно и унизително, цинично и 
разрушително за нравственото съзнание на обществото и осо-
бено на младите поколения от оскверняването на светините и 
идеалите на поколенията, отдали се на тези идеали. Възниква 
и въпросът, дали нравственият нихилизъм у нас е нещо ново. 
Разбира се, че не. След освобождението от османско владичес-
тво твърде скоро започва да се забравят моралът и себеотрица-
нието на нашите революционни водачи – Левски, Ботев, Бен-
ковски, Петко Киряков и много други.

Същото се случи и след 9.ІХ.1944 г. Естествена нравствена 
приемственост между поколенията не се осъществи. Отречено 
беше всичко добро и благородно от миналото. Възхвалата на 
морала на поколенията, участвали в съпротивата срещу бур-
жоазно-монархическата система придоби смехотворни разме-
ри. Така се роди и т.н. авторитарна етика. Доброто стана рав-
нозначно на партийното, моралното на политическото. Дългът 
към отечеството стана тъждествен на дълга към партията. “В 
авторитарната етика (пише Е.Фром) съответният авторитет 
обявява кое е добро за човека и налага законите и нормите на 
поведение; в хуманистичната етика самият човек е едновре-
менно и определител, и изпълнител на нормите.

2. Силното присъствие на насилието в съвременното ни 
социално битие.

Насилието мултиплицира и разгражда изконни хуманни 
нишки, свързващи човешките индивиди, разрушава хуманни-
те основи на съвременната демокрация. Например в периода 
1996-98 г. са пострадали от насилие и тежки телесни повре-
ди, изнасилвания, грабежи и др. 5590 жени и 3001 деца. През 
2002 г. са извършени около 200 убийства.

3. Грубата комерсиализация, загубила нравствената целе-
съобразност и хуманистични граници.

Динамичното социално разслояване у нас се дължи на аг-
ресивното подтискане на общия интерес за сметка на частния 
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интерес. Свидетели сме на небивало по своя характер разграб-
ване на националното богатство. Все повече се налага дефор-
мираната представа за прагматичния морал и етика, т.е. че аб-
солютният личен интерес, сметката, “Аз-ът”, стоят над морала.

Прекъсна тенденцията в професионализацията на морала. 
Имам предвид обстоятелството, че в редица професионални 
сфери моралът постепенно (макар и в значителна степен иде-
ологизиран), в продължение на години беше се превърнал в 
здрава, естествена преграда за професионалното и човешко 
разлагане. Всички знаем, че в началото на 90 години започна и 
един процес на формиране на професионално-нравствени ко-
декси в редица професионални сфери и производства: здраве-
опазване, милиция, армия, и др. Днес сме свидетели на видима 
деградация на професионалния морал в здравеопазването, в 
полицията, училището, държавната администрация – сфери, в 
които спокойно можем да кажем, че моралът е непосредствено 
професионално средство.

4. Трудно може да се говори за морал и етика в бизнеса. 
Ниско качество, липса на доверие между бизнеса и държавата, 
между работодатели и работници.

5. Твърде малко морал присъствува в политиката.
Българската политика в немалка степен е самоцелна, бе-

задресна и имитативна. Оттук и моралът в нея е имитативен. 
По-често се говори за морал, проплаква се пред нравствения 
подвиг на исторически личности, но само толкова. Нека не 
забравяме, че българинът винаги е гледал и ще гледа на поли-
тиците, на властимащите, като на нравствен пример. И макар, 
че моралът няма институционален характер, то това разбира-
не скоро няма да се промени. Странното у нас е, че липсата 
на политическа етика не се отчита като недъг. Основната част 
от политическите партии у нас се легитимират политически и 
нравствено в обществото чрез противопоставяне. Така за кон-
кретната партия се прави извод, че е носител на доброто, спра-
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ведливостта, морала изобщо. В същото време тя се самоопре-
деля чрез противопоставянето на друга, която е се преживява 
като враг и противник. 

Какви са предизвикателствата пред етиката в България 
днес?

Необходимостта от ново равнище на нашия морал поставя 
и нови нравствени проблеми, на които етическата наука трябва 
да даде определен отговор. Най-общо бих посочил следните:

1. Утвърждаването на нови форми на стопанска дейност, 
основани на частната инициатива и на пазарното стопанство, 
изискват известна замяна на морала на ентусиазма с морал, 
съчетаващ в себе си частния интерес. Наивно е да мислим, че 
бихме извършили кардиналните икономически промени с до-
сегашните нравствени стереотипи, с ниския стопански морал, 
с ниската трудова и гражданска дисциплина, с безогледното 
погазване на общия интерес. Следователно нужен е преход от 
морала на фалшивия ентусиазъм към морала на бизнеса и ра-
зумната комерсиалност.

2. Необходимо е разработването и утвърждаването на нова 
политическа етика и политически морал в съответствие с бъл-
гарските условия, историческите традиции и народопсихоло-
гията.

3. Новите исторически реалности предполагат приоритет 
на общочовешките ценности. Животът ни показа ясно и кате-
горично: политическите и икономическите успехи са истори-
чески преходни. Вечен е човекът с неговите нравствени цен-
ности, с неговите радости, надежди и разочарования, вяра и 
съмнения, тоест всичко онова, което изразява същността на 
човешкото битие, или казано по-просто – целият спектър от 
предпоставки на здраво човешко общежитие.

4. Сложен и нееднозначен от нравствена и етическа гледна 
точка е проблемът за прехода от тоталитарния колективизъм, 
който все пак изразяваше в значителна степен чувството ни за 
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общност, към колективизъм със силно индивидуално присъс-
твие. Нужна е нова, съчетаваща единството на минало, настоя-
ще и бъдеще, духовно-нравствена алтернатива.

5. Разработване и нов подход към проблемите на професи-
онализацията на морала и на професионалната етика изобщо.

Днес на нас действително не ни достигат материални бла-
га, но, ако се замислим, не така отчаяно, както не ни достигат 
нравственост, духовност и професионална етика.

Големият проблем, който в значителна степен предпоставя 
нашето участие в решаването на посочените по-горе проблеми 
е дали ще получим социални поръчки от държавните органи, 
от професионалните гилдии и общности, от бизнеса, както сме 
получавали в близкото минало.
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Морално-етическа аутопсия на 
политическия графит

Максим Мизов*

Изборът и разработката на темата се съпроводиха от из-
вестно ходене по мъките. Не понеже в историята на родната 
етическа теория и литература досега никой не се бе опитвал да 
прави изследователска експедиция в девствената, непроглед-
ната, сякаш безбродна и неизбродна пустота на нейната проб-
лемна територия. А защото трябваше в нагледен, категоричен 
и схематизира вид да се покажат друмищата, отвеждащи към 
обяснението и анализа на мистифицираната и мистифицира-
щата природа на политическите графити, разглеждани като 
социално-морален феномен. Нужно бе да се разкрие и обясни 
тяхната външна, визуална виталност, зад която се спотайваше 
и действаше умъртвено-отчуждения дух на нравствеността, 
превърнатите форми на нейното битие, спекулациите с етичес-
ките инструменти за тяхното разбиране и регулация.

За същността и спецификата на политическите графити 
няма да пиша, тъй като вече съм сторил нещо, имам опит в 
тази насока**. А и не това е преследваната от мен плячка в този 
изследователски лов.

Преходът към демократично устройство предложи невъ-
образимо пиршество от политически графити. Далеч назад 

* д-р
** За естеството и особеностите на политическите графити 

виж подр.: Мизов, М. Потайностите на политическите графити.– 
в сп. “Ново време”, 2003, бр. 2, с. 39-70; от него. Мистерията на 
политическите графити.– в сп. “Понеделник”, бр. 9-10, с. 23-40.
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във времето, преди по публичната ни снага да плъзне и да ни 
засегне мрачната сянка на заплахата от международния теро-
ризъм, публичното ни пространство бе разтърсено и взривено 
от небивала ескалация и непознат (от десетилетия за изпад-
налото в гражданска летаргия обществено съзнание) графитен 
терор. Нямаше нито едно събитие от обществено-политичес-
кия ни живот, което да не намери своето място и изображение 
в “аналите” на политическите графити.

Очевидно и очевадно бе, че там, където политическите 
графити атакуваха, настъпваха и сякаш необезпокоявано нах-
луваха, като за продължително време се заселваха в различни 
сектори и невралгични точки на социалното пространство, там 
моралните скрижали и практики, регулативните и имунните 
сили на социума се огъваха или отстъпваха безпомощни и раз-
рушени под напора на новите исторически веяния и влияния в 
тресящия се от трансформационните катаклизми и разломи в 
преходния живот на предишното общество.

И не само това. Все по-ясно става, че фасадната демокрация 
раждаше фасадната окупация на и от политическите графити. 
Илюзорността на демократичните реформи, тяхната недоста-
тъчност и незавършеност, спекулативността и инструмента-
лизмът им подхранват и укрепват илюзорността на незрелите 
политически субекти, че и с помощта на графитите може да 
се постигне някакъв реален ефект на клеймене и наказване 
на предполагаемия виновник за това състояние. Илюзиите за 
прехода предполагат, пришпорват и преходът и преходността 
на илюзиите, тяхната скоропостижна и висока, почти панде-
мична смъртност в новите исторически условия.

Същевременно променящата се обществено-историчес-
ка среда и атмосфера провокират, предполагат и налагат нови 
“демографски бумове” в политико-графитния нанталитет, в 
покачващата се и рязко отскачащата нагоре раждаемост на 
нови и нови поколения графити, особено и най-вече по време 
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на различните политически и изборни кампании. Тези поко-
ления стават все по-агресивни, по-цинични, по-невъздържани 
от предишните генерации на политическите графити.

Различните сектори на публичната териториалност се пре-
връщат в особени резервати за отглеждане и развъждане на 
еднородни или разнородни политически графити и техники за 
тяхната селекция. Новите популации може да носят генетич-
ните белези и наследствената обремененост на своите пред-
шественици, но може и да се техни мутанти, доста по-различ-
ни потомства. Това обстоятелство донякъде подсилва, подси-
гурява релативизма на моралния патос и статус, или по-точно 
аморалната отчужденост и превърнатите форми на политико-
графитната менталност и действие.

Истина е, че политико-графитният екстремизъм няма един-
ствено днешен адрес или скромна историческа биография. В 
особения коктейл на писмеността и политиката винаги – още 
от древността на римската античност,– са се появявали при-
чудливите присъствия и ефекти на политическите графити. 
Оттам насетне няма историческа епоха, която да е била оставе-
на на мира, на която и в която политизираните автори на гра-
фити да са простили в своята страст, в бесуването си да афи-
шират своя протест или подкрепа чрез емблематичните или 
стигматичните услуги и средства на графитите.

Тъкмо поради това политическите графити се оказват 
нещо разнородно, многолико и обемно в своите съдържател-
ни и формални измерения и въплъщения. В тях се пречупват 
и пулсират характеристики не само на дискретно загатнатото, 
а и на разголеното до неприличие и отчайващо, отблъскващо 
безобразие на политическото начало. Като особени социокул-
турни феномени и продукти, дори и в унизителния си ранг на 
определено и систематично омаловажавани сурогати и суб-
културни деривати, политическите графити носят, разкриват и 
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тиражират в и чрез себе си конкретни морално-етически пъл-
нежи и функционални ангажименти.

Независимо, че ангажиментите и пристрастеността към 
графитния протест твърде често се обясняват от техните су-
бекти (индивидуални и общностни) с морални доводи. Пос-
ледните трябва да разкриват и оправдават причините за граж-
данско-моралните и политиканските им слабости на греховна-
та съблазън да се отдадат на подобни ангажименти и страсти. 
Авторите на графити нерядко и настойчиво отстояват вижда-
нето, че графитите са рожба и отражение на предизвикана и 
правилно проявена нравствена храброст, на накърнена морал-
на чест, погазена социална доблест и т.н. Тъкмо подобни усло-
вия, уязвяващи личното и гражданското достойнство и чест на 
хората ги принуждават да потърсят възмездие, да отговорят на 
покварата на властта и безпорядъка в социума с всички сред-
ства (позволени или не в такива преломни времена), за да от-
стоят или да постигнат желания и дължим морален ред, граж-
данския порядък и историческата реалност, която ще ги уст-
рои. Така политическите графити се представят в качеството 
си на специфични алибита на нравствени подбуди и реакции, 
зад които обаче по-често, ако не и почти винаги, се прикриват, 
надзъртат и проявяват аморализма и безнравствеността на 
техните индивидуални или групови автори. Те са особен тип 
социални “маски”, които зад външно-видимата им, грознова-
та политизираност уж трябва да предлагат и разкриват друго, 
нравствено съдържание или социално-хуманистичен патос.

Никак не е случайно, че тъкмо детството, юношеството и 
младостта са онези възрастови територии и койоти, където и 
когато са най-впечатляващи и плодовити реколтите на графит-
ните апетити и опити. В тези възрастови срезове се концентри-
рат приоритетно и преимуществено субектите, които залагат 
доста много на своите графитни героични набези и подвизи, за 
да възстановят потъпканите и поругани истински обществени, 
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морални и политически ценности. А тъкмо в тези възрастово-
поколенски сегменти се случва най-лудо да пулсира чудото на 
нравствения градеж и общественото извайване на гражданс-
кия типаж на личността, а и самата социализация на индивида, 
формите на адаптацията му към променящата се среда.

Възрастните хора, ангажирали се със “сътворението” и 
разпространението на графитната напаст (като начин да отго-
ворят и възмездят идейните, политическите и партийните им 
противници и врагове), обикновено не искат да си припомнят 
или често да се споменават тези им съпричастия и съучастия в 
подобни “активни мероприятия” на граждански и политически 
протест или подкрепа. Те гледат на тях като на някаква времен-
на морална невменяемост, на изгубено моментно гражданско 
съзнание, на политикански световъртеж и идеологическо гла-
возамайване, които сякаш са ги извадили от нормалните релси 
на тяхното (обществено и лично, иначе в нормологичен поря-
дък) всекидневие. Там и тогава, където и когато става дума за 
това, те са били обладани от демоните, таласъмите, призраците 
и бесовете на опартизанената политическа мисловност и по-
веденска агресия, която знаят като обществено неприемлива 
и осъдителна за нормалния граждански манталитет. Сякаш 
моралната самоличност и гражданската идентичност на кон-
кретния индивид започват да страдат от временно патологич-
но раздвоение, от размножаване на идентичността, от нейния 
разпад.

Не е ли достатъчно очевидно и красноречиво обстоятелс-
твото, че по принцип и като цяло на ангажираните с графитни 
въздаяния субекти се гледа като на някакви политически ин-
фантили, морални акселерати, социални пубертети и граждан-
ски недорасляци. Не е ли знайно, че тези хора най-често обичат 
да обсъждат, да се възторгват или нахъсват за графитните си 
епопеи и наказателни операции предимно в своята най-тясна 
среда, в субкултурната си политическа орда. Така те се проя-
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вяват като специфични политически примитиви, граждански 
примати, морално-формиращи се хуманоиди. Тези тъмни су-
бекти със светли спомени или надежди за графитните си ми-
тарства и легендарни постижения знаят твърде добре, че отвъд 
тази среда техните деяния не се посрещат с подобно чувство и 
разбиране. Напротив, те се считат за недостойни за публичен 
показ и признание, възнаграждават се, ако не с укор, възмуще-
ние и негодувание, то най-малкото с хладно безразличие или 
убийствено равнодушие. Това не може да не резонира в сум-
рачните подземия на техните политически подсъзнания или в 
морално-деформираните им съзнания и практики.

Тъкмо това прави още по-смущаващи и неразбираеми 
аристократичната неприязън и презрителното високомерие 
на етиците към належащата и пареща нужда да се изследват и 
обясняват превърнатите форми на нравствеността в графитни-
те уникати, мостри или конвейерно продуцираната графитна 
конфекция, предназначена за масова и публична консумация. 
Етиците ни сякаш са обсебени напълно от своите умозрителни 
медитации към ценностно-нормативните небеса, поради кое-
то им се струва доста плебейско и обидно провинциално – из-
раз на лош изследователски вкус, да се вторачват в скверните, 
тленни и бренни въплъщения на моралната феноменология 
тук, долу, в земния и светски живот, толкова изобилно прена-
ситен с превърнати форми и мистификации на възвисените и 
зареяни нейде в духовните небеса ценности и норми. Какво да 
се прави, такава е житейската и човешката логика: сакралното 
винаги е в недоимък и пак постоянно предизвиква интерес, до-
като профанното страда от излишък и непрестанно се оплаква 
от неуважение и дезинтересиране, равнодушие и избягване!

Доколкото политическият графит е превърнат, мистифи-
циран продукт и отражение на някакви нравствени ангажи-
менти, той обаче е някакъв странен, мистериозен труп на мо-
ралността. В него тя е в превърнати, иреални визии, присъст-
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вия и ангажименти. Той е дори нещо повече: вампир, върколак, 
който неумолимо и неутолимо смуче жизнените сокове, витал-
ните сили от моралната органика на човешкото (индивидуално 
и обществено) битие и съзнание, оставяйки само в наличност 
тяхната външна обвивка, формената им мумифицираност и 
изкусително сторена препарираност, тяхната привидност, ли-
шени от отнетата по перфиден и жесток маниер реална и жиз-
недейна гражданска и социална виталност на техния субект.

Похотливостта към съучастието в сътворението на поли-
тически графити неминеумо изпраща в каторгата на забравата 
различните нравствено-етически знания на такъв субект, неза-
висимо, че той афишира тъкмо обратното, че те са “надлежно 
приложени” в такъв акт. Всичко, което моралът и етическата 
пропедевтика пропагандират относно равенството на хората 
тутакси се низвергва и стремглаво се преобръща, стремително 
се срутва в акта на изписването на посланието на политичес-
кия графит. Защото в това послание няма място за каквото и 
да е равенство на хората от “двете страни на барикадата”, а е 
налице жестокото и безсърдечното изискване за безусловна 
капитулация или тотална елиминация на едната страна, без 
съобразяване с каквито и да са морално-етически сантимен-
талности. Затова и съпричастието или съучастието в подобен 
акт нагледно демонстрират вътрешния разлом, нетрайността, 
мозаечността или симбиозата на разнородни морално-етичес-
ки знания, идеи, представи, възгледи, принципи, убеждения на 
индивид, които намират своето “конкретно и пасващо” място в 
различни ситуации. Те говорят ясно и моментално за незавър-
шената морална цялостност или за неустойчивостта на нравс-
твено-психилогическия статус на човека. Затова и “маската” на 
морализаторското лице на графита е само одиозна карикатура 
на още по-скверно похитената истинска нравствена ангажира-
ност на субекта с обществено-значими въпроси.
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Ноторно известен факт е, че нравствеността повелява и 
възнаграждава известна скромност при оповестяване на су-
бективната роля, принос или значение в извършването на 
съответни добродеяния или в претенциозността на техните 
ефекти. Тъкмо това напълно е пренебрегнато и безостатъчно 
заличено от житие-битието на политическия графит. Защото 
графитите безцеремонно прокуждат всеки опит за каквато и да 
е скромност. Обратно, те винаги, навсякъде и всячески насър-
чават и развихрят до неузнавемост и до непредсказуеми маща-
би самоизтъкването на една или друга идея, идеал, принцип, 
партия, елит, лидерска персона и прочее.

Всичко позитивно или негативно (реално или хипотетично 
случило се или възможно да стане) без всякакви условности, 
автоматично и априорно се вменява, приписва се без каквито 
и да са угризения и неудобства, на определена идейно-полити-
ческа идентичност и самобитност, която е възхвалявана или 
низвергвана в и чрез изображенията и посланията на графити-
те. Всяка “азовост” е предпочитана, почитана и фаворизирана 
до безмерност. Всяка другост или чуждост е дискриминирана, 
репресирана и малтретирана до безграничност. На фурора 
към собственото отговаря терорът към различното, противос-
тоящото и противоречащото на “нашето”. 

Политическият графит се оказва своеобразно простран-
ство, където няма обективни граници и прецизни мерки за 
осмисляне и оценка на присъщото и стореното от различните 
на неговия субект или на толерираните, защитаваните и про-
тектираните от него групи. Там абсолютизираното възторгва-
не върви редом с безмерното заклеймяване; там няма почивка 
или умора за френетизма на симпатиите или за бесуването на 
антипатиите към политическата, идейната или друга различ-
ност и чуждост. На всичко отгоре всяка оценка се поднася по 
начин и с толкова неподправен маниер, които сякаш несъмне-
но и безапелационно ни подсказват, че са истини от последна 
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инстанция, че не подлежат на каквато и да е ревизия. Там няма 
нужда от обосновки, сякаш всичко речено е самоочевидно.

Политическите графити се представят и като специфичен 
локус, където Вината има само един единствен (постоянен ис-
торически и актуален) адрес, където тя е органично привърза-
на, унаследена, придобита и отглеждана грижливо от другост-
та и чуждостта. Защото в собствената, прокламирана и фаво-
ризирана от графита битност няма или не трябва да се открива 
каквато и да е следа за възможно присъствие на нравствена 
виновност, прегрешение или престъпление. Графитът сякаш 
неистово постулира, прокламира и декретира наличността на 
погрешимост и виновност само в различия, другия, чуждия 
субект, но не и в пределите на защитаваната и рекламираната 
от него “азовост” и “нашест”. На публично всеослушание, без 
каквито и да са нравствени скрупули и задръжки априорно, 
се вменяват и категорично се приписват изначалната обреме-
неност, имунната несъвместимост с добродетелта, истината 
и красотата в човека. Обратно визират се (хладнокръвно или 
сърцераздирателно) имунната унаследеност към порока, лъ-
жата и грозотата на човешката природа в естеството на същес-
твото от противен политически типаж.

Политическите графити задушават, удушват в своята 
смъртоносна прегръдка всеки опит за автономно, обективно, 
безпристрастно, коректно, тактично или морално-осмислено 
анализиране и оценка на предполагаемите или извършените от 
другостта, от чуждостта или от собствената азовост постъпки и 
дела. Зад всеки акт на ориентация и проява на партийно-поли-
тически, идеологически различния изображението и послани-
ето на графита привиждат, провиждат или предвиждат безко-
нечни върволици от злосторничества, злочинства, злощастия 
и злодейства; заплашителни приливи на злонамерено мислене 
и поведение, ужасяващи напливи на порока, непредотвратими 
и нелечими обриви от злокобната зараза на непоносимата дру-
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гост и чуждост. В тях се обрисуват вече инкасирани или пред-
стоящи отливи и погребения на всичко морално и истинско 
гражданско. Вражеското мислене няма граници и задръжки, 
няма светини и ограничения, няма самоконтрол и регулация. 
Неговият порядък е хаоса, преднамереният, умишлен и злот-
ворен хаос, дирижиран и предназначен да съсипе напълно хар-
монията на покосената и изкусително примамващата го “наша 
азовост”, която е невинна пред неговите безогледни, безспирни 
и безмерни ламтежи и властогонсти страсти, пред капризите, 
безумствата и волностите му.

Графитът загатва, че кредитът на морално доверие, граж-
данска търпимост и социална поносимост следва наперено 
или примирено да върви подир стъпките на или “в крачка” 
със смисловите анонси и визуалните илюстрации на нравст-
веността или безнравствеността на единия или другия от пре-
тендентите за властта, съответно “издокарани” и докарани в 
пространството и посланието на графита. Той универсализира, 
тоталитаризира, унифицира и типологизира всички аксиално-
прескриптивни референции към “своите” и “чуждите”, като ги 
поляризира по разбираем и пределно забележим, драстично 
проявен и публично натрапващ се маниер.

В своето особено битие и ярка битност политическият 
графит необезпокоявано, сърцато и гръмогласно оповестява: 
партизанщината крие, държи и строго валидизира секретите 
на “обективността”, политизираността неизменно декретира и 
слага печатите на “безпристрастността”, идеологизацията рек-
ламира и фаворизира “справедливостта” на присъдите, единс-
твено приложими и достойни за техните притежатели от двете 
страни на барикадата в баталиите за властта. Макар неговата 
протестна нота да издига до въз бога негодуванието и погнуса-
та от прекомерната партизанщина, свръхполитизираността и 
идеологизираността на мисленето и поведението на противни-
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ковата другост – където и когато, както и да се съзира, открива 
или тълкува тя от позициите на “нашата азовост”.

Политическият графит отнема всички възможности за 
настоящо или бъдещо изкупление на стари грехове на своя 
противник или премълчава и преиначава тези на своята “азо-
вост”. Всяко минало, настояще или вероятностно бъдеще на 
противника, опонента и врага е безсмислено, неразличимо в 
крайна сметка по своя резултат. Понеже, каквото и да се случи 
в него, ще се стигне до онези последици, които предизвикват 
и налагат присъдите в изображенията и посланията на графи-
та на противниковата азовост. Обратно, за нашата “масовост”, 
всяко минало и настояще, всяко възможно бъдеще приемст-
вено и унаследяващо потвърждава и подсилва бонусите в мо-
ралната ни самобитност и природа, или, ако и да има в мина-
лото или в настоящето някакви слабости, пропуски, грешки от 
наша страна, то със сигурност в бъдещето те няма да присъст-
ват, ще бъдат дължимо коригирани или преодолени напълно и 
безвъзвратно. Така графитът демонстративно, ентусиазирано 
и мащабно, без угризения морално осъжда на вечна непопра-
вимост или неспособност другостта и чуждостта, вкарва ги 
(априорно и завинаги) в глухите коловози на неизкоренимост-
та и обременеността в човешката природа.

Политическият графит вътрешно не понася всеки умерен, 
тактичен, коректен тон, всяка прецизност и дозираност в мне-
нията и оценките. Неговата интимна слабост, неговата волна 
стихия са тъкмо обратните неща – прекрачването на всякаква 
умереност, погазването на всяка тактичност, прекършването 
на всяка възможна или наложителна коректност, разкъсването 
на оценъчната прецизност и безогледната ѝ, пристрастно-изв-
ращаващата я нейна разфасовката спрямо нужди тук и сега на 
“нашата” или “чуждата” идентичност.

Политическият графит не само неправомерно употребява, 
но и прекомерно злоупотребява с човешкото чувство за гор-
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дост. При него то отива в съвсем други орбити и посоки. По-
неже той е по-скоро едно самохвалство, себеизтъкване, дори 
ако щете хвалипръцковщина – при това демонстрирани чрез 
един (неприемлив за нормалната морална оценъчност) разгул 
в атмосферата на невероятно помпозна и премазваща с диск-
ретното си мълчание анонимност. Графитът е брутална демон-
страция, предизвикателна игра с вниманието и търпението на 
другите, натрапчиво до нахалство и наглост принуждение на 
другите да обърнат внимание към неговата самоличност и пос-
ланийност. Той е перверзна инспирация на измамност и при-
видност, зад които прониква и се натрапва или комплексирано 
самодоволство, или неудържима малоценност. Всичко това е 
загърнато в мрачния плащ на деперсонификацията, на брутал-
но хилещатата се анонимност, на обезличената “индивидуал-
ност” на неговия създател и разпространител. Политическият 
графит е грубо и непозволено за нормалния морален разсъдък 
посегателство към гордостта на другите субекти – обект на 
критика, изобличение и разобличение, на разправа и някакво 
въздаяние в изображението и посланието на неговата симво-
лична фабула. Той няма нищо общо с истинския нравствен ра-
зум, доколкото е продукт и отражение на похитен и увреден от 
порочността и слабостта морален разсъдък, изглеждащ често 
дори и като нравствено безразсъдство или публично оповесте-
на морална или нравствено-политическа патология.
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